
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻA SIĘ LATO… 

PONIEDZIAŁEK 8.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: 4 PORY ROKU 
 

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 

Oglądnij filmik edukacyjny o porach roku https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0 (można przewinąć do 

lata)  oraz posłuchajcie piosenki o porach roku https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw. Oglądając, 

omówcie proszę wspólnie cechy charakterystyczne każdej pory roku. 
 
Wykonajcie zadanie poniżej zgodnie z poleceniem 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0
https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw


 
 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Narysuj po śladzie i pokoloruj odpowiednimi kolorami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIA 

 

TEMAT: UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ CZYLI BOŻEGO CIAŁA 

Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8 

Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 

Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał 

się z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, 

zaprosił swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. 

Zostanę z wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja 

Krew”. Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w 

naszych kościołach. Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które 

powiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób 

podczas Mszy obecny jest z nami sam Jezus. 

Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza nas na 

wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także  

Bożym Ciałem. 

 

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała i procesji, która w tym 

roku będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła. 

WYCH. FIZ.  

Temat: Przetaczanie się po miękkim i twardym podłożu. 
Przyrządy i przybory: skakanka; kocyk; szarfa: piłka.  
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  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.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę 

rękoma. 

 

Ćw.6  Huśtawka. Dziecko w siadzie prostym. 

Wykonuje przetoczenie do leżenia na plecach z 

nogami w górze, a następnie powrót do siadu 
( naśladowanie huśtawki ) 

  
Ćw.7 Wycieraczki samochodowe. Dziecko leży na 

plecach ze złączonymi i wyprostowanymi nogami. 

Wykonuje przenoszenie nóg w prawo, następnie w 

lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów: mały deszcz –

wolno itd. 

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

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8


Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej 

skakance(sznurku).Dziecko 

wykonuje obroty zwijając 

jednocześnie skakankę. Następnie 

toczy się w przeciwna stronę do 

rozciągnięcia skakanki. 

 
Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w 

kocyk. 

 
Ćw.5  Kołyska. Dzieci zajmują 

pozycję w przysiadzie. Trzymając 

się kolan przetaczają się na plecy, a 

następnie starają się wrócić do 

przysiadu. 

 

 
 
Ćwiczenie oddechowe 
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko wykonuje 

wdech nosem, a następnie silnie dmucha na szarfę. 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

PIOTR Ł. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą w pozycji leżenia na brzuchu ( powta-

rzamy z dzieckiem – prawa ręka , lewa ręka)- ćwiczenia na przekraczanie linii środka ciała i kształtujące mię-

śnie posturalne. 

2. Próby schodzenia po schodach krokiem naprzemiennym ( w trakcie powtarzamy wraz z dzieckiem – prawa 

noga, lewa noga). 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

MICHAŁ M. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy( może być cichy gwizdek)  dziecko odrzuca piłkę do rodzica. 

2. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię (  klaskanie, tupanie), prze-

chodź od prostych do złożonych czynności. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

OLIWIER S. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy( może być cichy gwizdek)  dziecko odrzuca piłkę do rodzica. 

2. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię (  klaskanie, tupanie), prze-

chodź od prostych do złożonych czynności. 

 

 



LOGOPEDIA 

GRZEGORZ Ł. 

DROGA MAMO. 

ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE NAUKĘ I ITRWALANIE PRZECIWIEŃSTW (ZIMNE- GORĄCE ) 

MAMO. NAZYWAJ OBRAZKI.GRZEGORZ  MA ZA ZADANIE WSKAZYWANIE, A NASTĘPNIE 

OBRYSOWYWANIE  NIEBIESKIM KÓŁKIEM TO, CO JEST ZIMNE, A CZERWONYM TO, CO JEST 

GORĄCE. 

 

 



WTOREK 9.06.2020r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: CECHY LATA 
 

 
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 

Odpowiedz na pytania poniżej i zaznacz poprawne odpowiedzi. 

 

 



 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
 

 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Zabawa przy piosence „Ćwiczenia z liczeniem w podskokach” 
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg


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:   Rodzic ćwiczy z dzieckiem.   ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE! 
Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie  nr 1) P.w.- Siad 

skrzyżny, ręce oparte na kolanach. 

Ruch: Wdech-wyprost tułowia i 

uwypuklenie klatki piersiowej, a 

następnie wydech z opuszczeniem 

głowy. Powtórzenia: 2 serie po 

3  powtórzenia, między seriami ok. 

60 sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 
 

 

Ćw. nr 5) P.w.-  Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze lub 

wyprostowane. Jedna ręka leży na klatce 

na klatce piersiowej, druga dłoń na 

brzuchu. Ruch: Wdech- nosem dłoń na 

brzuchu unosi się a następnie wdech 

ustami-dłoń na brzuchu opada wraz z 

brzuchem. Powtórzenia:  2 serie po 

3  powtórzenia, między seriami ok. 60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce 

w skrzydełka. Rodzic z lewej i z 

prawej strony trzyma wstążki 

(tasiemki) . 
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem 

głowy w bok a następnie 

dmuchnięcie na wstążkę. 

Powtórzenia: 2 serie po 3 

powtórzenia, między seriami ok. 60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze lub 

wyprostowane. Ręce wyprostowane 

wyciągnięte w bok leżą na podłodze. 

Ruch: Wdech nosem, a następnie wydech 

ustami, z objęciem uciskiem rękoma 

klatkę piersiową. Powtórzenia: 2 serie po 

3  powtórzenia, między seriami ok. 60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi  ćw. 2-3 minuty przerwy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub 

siad skrzyżny, na stole stoi 

zapalona świeca. Ruch: Wdech 

nosem, a następnie wydech ustami 

ze zdmuchnięciem świeczki. 

Powtórzenia: 2 serie po 

3  powtórzenia, między seriami ok. 

60 sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze lub 

wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą 

na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w 

siadzie klęcznym,  z dłońmi opartymi na 

klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech 

nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową 

dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie” 

wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje 

pogłębienie wdechu. Następnie 

przedłużony wydech ustami. 

Powtórzenia: 2 serie po 3  powtórzenia, 

między seriami ok. 60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty 

przerwy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- P.w.-Siad na 

krzesełku. Na stole naczynie  z 

wodą. W wodzie zanurzona rurka. 

Ruch: Wdmuchiwanie powietrza 

do wody przez rurkę. Powtórzenia: 

2 serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi  ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze lub 

wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą 

na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w 

siadzie klęcznym,  z dłońmi opartymi na 

klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech 

nosem, a następnie wydech ustami. Rodzic 

uciskając klatkę piersiową dziecka 

wspomaga wydech. Powtórzenia:  2 serie 

po 3  powtórzenia, między seriami ok. 60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi  ćw. 2-3 minuty przerwy. 
Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r. 

             2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r 
 



INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

OLIWIER S. 

1. Próby schodzenia po schodach krokiem naprzemiennym ( w trakcie powtarzamy wraz z dzieckiem – prawa 

noga, lewa noga). 

2. Przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą w pozycji leżenia na brzuchu ( powta-

rzamy z dzieckiem – prawa ręka , lewa ręka)- ćwiczenia na przekraczanie linii środka ciała i kształtujące mię-

śnie posturalne. 

ŚRODA 10.06.2020r. 

 

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

tygodnia oraz pogody).  
 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Wytnij nazwy dni tygodnia i wklej je w odpowiedniej kolejności w tabelkę. Drogi Rodzicu, podczas robienia zadania 

wymawiaj na głos nazwę dnia tygodnia, a dziecko jeśli ma możliwość, niech powtarza za Tobą. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 



 

CZWARTEK 

PONIEDZIAŁEK 

SOBOTA 

ŚRODA 

NIEDZIELA 

WTOREK 

PIĄTEK 
 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Praca plastyczna przed Wami  Narysujcie za pomocą farbek i swoich palców „Lato” (jeśli wolicie, to 

możecie użyć pędzelka, wacików do uszu lub innych przedmiotów). Praca ma być wykonana na Wasze 

możliwości, czyli prosta i przepiękna  Powodzenia! 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Posłuchajcie utworu Vivaldiego „cztery Pory Roku – Lato” https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFsi 

odpoczywajcie z zamkniętymi oczami. Jeśli nie chcecie leżeć, to możecie oglądnąć, jak przestawione jest lato w tym 

utworze. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs


TERAPIA RUCHOWA   

MICHAŁ M. 

GRZEGORZ Ł. 

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: 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

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

 

 

 

 

 

 



AAC / LOGOPEDIA 

MICHAŁ M. 

OLIWIER S. 

GRZEGORZ Ł. 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ROZCIĄĆ OBRAZKI WZDŁUŻ CZARNEJ LINII. NASTĘPNIE POMÓŻ DZIECKU DOPA-
SOWAĆ  KOLORY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ PORY ROKU PRZYPINAJĄC KLAMERKĘ DO ODPOWIEDNIEGO 
POLA Z KOLOROWYM KÓŁKIEM (odpowiedni kolor podany jest w nawiasie jako podpowiedź). 

       (ZIELONY) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          (ŻÓŁTY) 

 
 

 

 



             (BRĄZOWY) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               (BIAŁY) 

 
 
 

 

 


