
ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – 

BARBARA KAISER - SZMIDT NA OKRES 06.04. - 08.04.2020. 
 

TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY:  Czekamy na Wielkanoc. 

 

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020:  

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Porządki przed świętami. 
 
Rozkład materiału zgodny z podstawą programową: 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Sprawdzenie daty w kalendarzu i pogody za oknem.  I.1.1)-3),8), 

I.6.3, II.1)-3), 5)-11), II.6.1) Sprzątanie – oglądanie obrazków tematycznych, układanie ich w odpowiedniej kolejności 

przy pomocy rodziców. II.1.1).a)-i), II.5.5). Uczeń tworzy kategorie związane z tematyką, ćwiczy analizę i syntezę 

wzorową –układanie obrazków tematycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi III.2.7). Podejmowanie działań w 

sytuacjach zadaniowych, obserwacje i opisywanie wyników tych działań. 1.5. Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się 

uczyć. 3.2 
Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Etykietkowanie słów. Pisanie po śladzie, ćwiczenia 

grafomotoryczne. III.2.1-)-10). 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drugie śniadanie - Uczeń rozwija prawidłowe nawyki higieniczne i 

przestrzeganie zasady zachowania przy stole I.2.1)-11), wspólne przygotowanie posiłku, mycie zębów. I.2.1)-11), I.4.1)-

5), 7)-8) 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Wdrażanie dzieci w wykonywanie nawyków higienicznych, 

porządkowanie domu I.1.8), I.2.11) 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Zabawy w Internecie (ćwiczenie obsługi wyszukiwarki)– wyszukanie z 

dziećmi piosenki o Wielkanocy, zabawy ruchowe do melodii. II.14.1),2), II.10.5), II.11.1)-2) Podejmowanie działań w 

sytuacjach zadaniowych, obserwacje i opisywanie wyników tych działań. 1.5 
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2. 
 

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i 

drukarki: 

 
 1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda. 

Zadanie dla wszystkich: Następnie proszę o wydrukowanie obrazków dotyczących sprzątania, rozcięcie ich i 

wyrazów. 
Proszę o przygotowanie szmatki, jakiegoś płynu do szyb i odkurzacza. Pokazujemy dziecku obrazek z 

czynnością mycia okien, dopasowujemy do przedmiotów związanych z tą czynnością (do szmatki i płynu) – 

mówimy „mycie szyb” i razem z dzieckiem naśladujemy tą czynność na własnym oknie. Po skończeniu 

mycia szyb (zabawy! w mycie), to samo robimy z obrazkiem wycierania stołu oraz odkurzaniem.  
Obrazki pochodzą z: „Ja i mój świat. Etap wyrazu. Podręcznik część 2”, wyd. Harmonia. 

 

 
2. Zadanie dla chłopców: Uczniowie przyklejają na kartkę obrazki z poprzedniego zadania i razem z 

rodzicami przyklejają podpisy (drogi rodzicu przeczytaj wyraz i pomóż dziecku dopasować). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla Irminki: Drodzy rodzice wydrukujcie kartę i razem z Irminką posegregujcie pranie do czarnego i 

czerwonego koszyka (połączcie kredką odpowiednie ubrania i koszyki). Karta pochodzi z „Co dzień 

naprzód. Oto my”, wyd. Harmonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Zadanie dla wszystkich: Napisz po śladzie słowa (drodzy rodzice możecie je wydrukować lub napisać 

samemu na kartce drukowanymi literami, a wasze dziecko napisze po śladzie): 

 

BABA PISANKA KOSZYK 

4.  Drogi rodzicu zrób wspólnie ze swoim dzieckiem drugie śniadanie według własnych upodobań, umyjcie 

zęby. (zadanie dla wszystkich uczniów). 
5. Drogi rodzicu pomóż dziecku znaleźć w Internecie piosenkę o Wielkanocy, posłuchajcie melodii i 

potańczcie wspólnie z dzieckiem. Youtube.pl - „Zoziu – znaki Wielkanocy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

Drodzy rodzice możecie do muzyki również pobawić się w ruchowo, zadania w ruletce są przykładowe: 
https://wordwall.net/pl/resource/1089510/gimnastyka  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://wordwall.net/pl/resource/1089510/gimnastyka


INTEGRACJA SENSORYCZNA: 
ANDŻELO: 

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

2. Dotykanie dłońmi różnych części ciała (, na przykład głowa, brzuch, kolana,). 

3. Nauka chodzenia z asekuracją. 

4. Dotykanie twarzy różnymi fakturami. 

 

LOGOPEDIA: 

IRMINA, ALEKSANDER, KRYSTIAN (WTOREK), MICHAŁ (ŚRODA): 
Drodzy Rodzice-u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi, 

języka, policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, 

sylabę i wyraz. Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie 

poćwiczyć sadzając dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że ćwiczenia 

pozostałych funkcji typu rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to macie z nauczycielami, 

wychowawcami każdego dnia. Uwagi ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie szkoły w pliku 

ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z 

zestawu „Słucham i uczę się mówić”  /jest w internecie/. Zeszyt- „Sylaby i rzeczowniki część I” -  

słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze mówiące utrwala słownictwo, nazewnictwo, 

kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo dobra rehabilitacja oraz 

ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu, mowy, koordynacji 

słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy dziecko mówi 

dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji jeśli 

macie Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon 

powtarza za Wami chociażby kilka SŁÓW, JAKICHKOLWIEK, KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi 

mieć dźwięk jednak,żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji dla WAS mamy-abyście 

wiedziały praktycznie jak poćwiczyć z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie 

prawidłowo wymawiać. 

Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby 

górne z dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnie-

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, następnie-

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie 

DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD. 

 

- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę, 

potem w sylabie i w wyrazie u kogo się da. 

 

S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO 

S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA 

S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE 

S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU 

 

Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów 

dwusylabowych wtedy- 

 

SO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO 

Następnie SO – SO – SO - SO 

CO – CO – CO – CO - CO 

ZO – ZO – ZO - ZO 

DZO – DZO – DZO - DZO 

SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO 

CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA 



Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać 

uwagę na poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych 

głosek, bo często właśnie dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język. 

 

Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce 

SZ natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie 

Państwo pozbieracie te kartki-będziecie wiedzieli jak potocznie, bez specjalisty -ćwiczyć z 

dzieciaczkiem w domu. Pozdrawiam. 

                                                                                 Twardochleb Zofia-neurologopeda 

 

ANDŻELO: 

Szanowna Pani- mam propozycję wyćwiczania rozpoznawania, rozumienia, myślenia, 

przetwarzania słuchowego o którym pisałam wcześniej, Dzieci słabo mówiące oraz te ,które nigdy 

mówić nie będą prócz metod alternatywnej komunikacji, mogą jak każde inne nawet zdrowe 

dziecko ćwiczyć w/w funkcje, które to znajdują się w poszczególnych płatach W MÓZGU-więc 

naprawdę warto internetowo zakupić bardzo tanio dwie książeczki z serii „Słucham i uczę się 

mówić” -zeszyt, „Wyrażenia dźwiękonaśladowcze” oraz „sylaby i rzeczowniki I część-II część” 

wystarczy tak wpisać w Internecie. Jeśli macie w domu słuchawki to super, jeśli nie też można 

naprawdę za małe fundusze zakupić-a będzie to Wam służyć co najmniej na dwa lata. My w  tych 

ćwiczeniach z tych zeszytów stymulujemy funkcje dzieciom powyższe. Zwłaszcza dzieci 

niemówiące. Mama pokazuje dziecku obrazki z ćwiczenia np. Sylaby i rzeczowniki -dziecko 

niemówiące, u którego nie ma szans na uzyskanie mowy-patrzy i kojarzy obraz z tym, co słyszy-

ćwiczy tym samym rozumienie-płat skroniowy, rozpoznawanie-skroniowo-ciemieniowy ogólnie 

ujmując, myślenie, uwagę, koncentrację oraz o dziwo fleksję !!! TO BARDZO WAŻNE DLA 

TYCH DZIECI-JEŚLI BĘDZIE PROBLEM JA ZAKUPIĘ PANIOM TEN ZESZYT-proszę 

potwierdzić mailowo, czy zakupią Panie, czy ja mam to zrobić. To naprawdę bardzo ważne, bo te 

dzieci -myślą i ich mózg też pracuje, a oprócz AAC- czyli alternatywnej komunikacji muszą mieć 

styczność z faktyczną komunikacją przynajmniej lektora./jest tam płyta/. Proszę dodatkowo wejść 

na program bezpłatny w telefonie LETM TALK-to bezpłatna metoda wspomagająca komunikację-

można ją własnymi zdjęciami wspomóc. Ta metoda jest równie dobra dla dzieci które mają w płacie 

skroniowym zaburzone rozumienie proste, złożone oraz niekiedy sytuacyjne.  

Twardochleb Zofia-neurologopeda 
 

 

ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI: IRMINA I ALEKSANDER: 
DROGI RODZICU ! 
-DOTYKAJ Z DZIECKIEM KAŻDE JAJO I WYPOWIADAJ :JAJO! 
-WYTNIJ Z KOLOROWEGO PAPIERU TYLE JAJ ,ILE JEST NA OBRAZKU:4 CZERWONE,4 

NIEBIESKIE,4 ŻÓŁTE, 4 ZIELONE.  
-NARYSUJ U GÓRY BIAŁEJ KARTKI PAPIERU KONTURY JAJ ,TYLE ,ILE JEST W RZĘDZIE NA 

GÓRZE OBRAZKA   
-UKŁADAJ POWOLI WYCIĘTE JAJKA W KONTURACH, WEDŁUG WZORU NA 

OBRAZKU,MÓWIĄC : CZERWONE,NIEBIESKIE-CZERWONE,NIEBIESKIE-

CZERWONE,NIEBIESKIE. KIEDY DOJDZIESZ DO PUSTYCH KONTURÓW POWIEDZ: ZOBACZ! 

NIE MA! KTÓRE PASUJE? (PO CHWILI DODAJ ) CZERWONE,NIEBIESKIE! 
- POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI ĆWICZENIAMI. .POCHWAL JE I ZACHĘĆ DO 

WYKONANIA NASTĘPNYCH ĆWICZEŃ.             

 POWODZENIA!                   



 
  

 
 

 
 

WTOREK 07.04.2020. 
 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wielkanocne potrawy. 
 
Rozkład materiału zgodny z podstawą programową: 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Sprawdzenie daty w kalendarzu i pogody za oknem.  I.1.1)-3),8), 

I.6.3, II.1)-3), 5)-11), II.6.1) Oglądanie tablic tematycznych, wskazywanie. Zabawy z liczeniem. II.5.5), III.2.10) 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Słuchanie opowiadania tematycznego . II.5.5) 
Uczeń poznaje samogłoski , różnicuje samogłoski od sylab otwartych ze spółgłoską „p” i „m”. Uczeń wskazuje w 

rozsypankach samogłoskę  - próba utrwalenia wiadomości III.2.10)   
 Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie zainteresowań innych, poznanie swoich mocnych 

stron. 1.1-4.  
 



Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i 

drukarki: 

 
 1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda. 

Zadanie dla wszystkich: Następnie proszę o wydrukowanie obrazków dotyczących wielkanocnych potraw. 

Potem Państwo nazywacie kolejno potrawy i jeśli dziecko samo nie potrafi wskazać danego obrazka 

wskazujecie z dzieckiem obrazek: „to jest baba wielkanocna” (palcem wskazującym dziecka pokazujecie)/ 

„to są jajka”itd.  
Zadanie dla chłopców: Przeliczają ilość obrazków, które widzą (4) i następnie szukają w pomieszczeniu 

takiej samej liczby przedmiotów (np. 4 kubków do picia), przeliczają na palcach do 4. 
Irmina: mama pomaga Irminie przeliczyć palce do 4.  
Zadanie dla chętnych: rodzic pisze cyfrę 8, a dziecko pisze po śladzie.  

 
 Obrazki do ćwiczenia 1 pochodzą z: „Ja i mój świat. Etap obrazka. Podręcznik część 2”, wyd. Harmonia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zadanie dla wszystkich: Drogi rodzicu przeczytaj dziecku poniższy tekst. 
Zadanie dla chłopców: „pokaż na obrazku, co piecze Basia z mamą”. 



 

 
Zadanie dla chłopców: Po odsłuchaniu tekstu chłopcy przypominają sobie samogłoski (karty pracy były 

zamieszczone w poprzednim rozkładzie materiału) oraz zaznaczają samogłoskę „a” i „o” w sylabach.- drogi 

rodzicu napisz na kartce dziecku sylaby „MA, PA, MO, PO”  i poproś, żeby wskazało samogłoski „a” i „o”, 

weźcie je wspólnie w kółko czerwoną kredką. 
 
RELIGIA: 
TEMAT: ŚPIEWAMY ZMARTWYCHSTAŁEMU  RADOSNE ,,ALLELUJA” 

DRODZY  RODZICE  I  DZIECI ! 
Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa. Poniżej podaje link 

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

 

Po  wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

 

ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN  I ŻYJE  DZIŚ….. 

BLASKIEM  JAŚNIEJE  NOC…. 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI  BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE 

CHRYSTUSA”  poniżej  podaje link 

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

DROGIE  DZIECI! 
Bardzo proszę pomóżcie  swoim rodzicom w przygotowaniu Koszyczka Wielkanocnego, który 

zostanie pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

 

 

 



DRODZY  RODZICE! 

KOCHANE  DZIECI! 

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

życzenia : 

 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

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

Drodzy Rodzice i dla Was Kochane  Dzieci. 

                                  Z  zapewnieniem o modlitwie  

                                                                 Katechetka    

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Drodzy rodzice i opiekunowie  

Zwracam się z prośbą, abyście pomogli swoim dzieciom w codziennej aktywności ruchowej. Może 

się okaże, że jest to alternatywa dobrej zabawy dla całej rodziny.. 

07.04.2020r. 

Temat: Rzuty do celu. 
Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom narysować planszę do rzutów jak na załączonym rysunku 

(możecie stworzyć ją na kartonie, kartce, na podłodze za pomocą taśmy malarskiej. Wyznaczcie 

kilka linii z których dziecko będzie rzucać do celu.  

Do rzutów można użyć nakrętek od butelek, skarpetek zwiniętych w kulkę, woreczków jak 

ktoś posiada. Może zorganizujecie  rodzinne zawody i sprawdzicie kto najlepiej rzuca do celu. 

Dobrej zabawy  

 
 
REWALIDACJA: 
ANDŻELO: Zadania dla Andżelo na okres (ćwiczy je dwa razy w tygodniu przez cały okres edukacji w 

domu, chociaż jeśli jest taka możliwość, to codziennie!) 23.03.2020- 10.04.2020: 
Naśladowanie ruchów z pomocą innej osoby (mama pokazuje i później pomaga zrobić Andżelo): 

1. Dotknij nosa. 

2. Dotknij czoła. 

Zabawy z przedmiotami (mama pokazuje co trzeba zrobić i pomaga zrobić Andżelo): 

1. pokręć kółeczkiem samochodzika. 
2. posegreguj z mamą na dwie grupy: np. klocki niebieskie na prawo i klocki zielone na lewo, jeśli nie ma w 

domu klocków to np. sztućce na prawo kubki na lewo. 
 

Jakub J. - 1. „Księżycowy piasek”: motoryka mała – Kuba z pomocą rodzica wsypuje do dużej miski 2 

szklanki mąk (pszenna, żytnia lub orkiszowa) oraz dodaje pół szklanki oleju lub oliwy, miesza składniki. 

Powstaje księżycowy piasek. Rodzic ukrywa w środku małe przedmioty (np. figurki z jajka niespodzianki, 

fasolki itp.), Kuba szuka ich w środku.  
 

Aleksander P.  „Księżycowy piasek”: motoryka mała – Oluś z pomocą mamy wsypuje do dużej miski 2 

szklanki mąk (pszenna, żytnia lub orkiszowa) oraz dodaje pół szklanki oleju lub oliwy, miesza składniki. 

Powstaje księżycowy piasek. Mama ukrywa w środku małe przedmioty (np. figurki z jajka niespodzianki, 

fasolki itp.), Oluś szuka ich w środku.  



ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI: IRMINA I ALEKSANDER – opis ćwiczeń pod 

poniedziałkiem. 

 
TERAPIA RUCHOWA:  IRMINA: 

 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które 

zostały umieszczone w poprzednich materiałach.     Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać 

ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Stanie w małym rozkroku, głowa 

wyciągnięta w górę, wzrok skierowany 

przed siebie. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w górę. Ruch- Opad tułowia 

w przód a następnie do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia nie 

powinno wystąpić zaokrąglenie pleców i 

opuszczenie głowy, ręce powinny być 

ułożone w przedłużeniu tułowia. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. Nogi 

zgięte w stawach kolanowych pod kątem 

90 stopni, złączone. Dłonie pod brodą. Pod 

brzuchem w okolicy pępka zrolowany 

kocyk. 

Ruch- uniesienie obu ud nad podłogę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

wyprostowane. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok. 

 Ruch- Uniesienie jednej nóg z próbą 

dotknięcia kolanem do łokcia ręki 

przeciwnej. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy lewą 

i prawa nogą. W czasie ćw. łopatki 

powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem. Dłonie 

pod brodą. Pod brzuchem w okolicy pępka 

zrolowany kocyk. 

Ruch- Napinanie pośladków. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny Ręce w 

pozycji ”skrzydełka”. 

Ruch- Wdech nosem i zatrzymanie 

powietrza w pucach i po 3-5 sekundach 

wydech ustami. Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach nad 

głową trzymane piórko (lub kawałek waty) 

Ruch- Silne dmuchanie w piórko tak aby 

szybowało w powietrzu Powtórzenia: 3 

razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, tułów 

przylega do podłoża, każda stopa trzyma 

woreczki (mogą to być skarpetki, kawałki 

materiału)  Ruch- Jazda na rowerku. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. Uwagi: 

Jeżeli dziecko nie potrafi chwycić palcami 

nóg woreczek czy inną rzecz wtedy robimy 

bez . 

 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad skulny, kolana  

rozchylone na zewnątrz,, stopy obejmują 

piłkę i całym podeszwami przylegają do 

wypukłej powierzchni piłki.  

Ruch-Obracanie piłki stopami. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

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

 

 



LOGOPEDIA: KRYSTIAN – opis ćwiczeń pod poniedziałkiem 

 
ŚRODA 08.04.2020:  

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wielkanocny stół 
 
Rozkład materiału zgodny z podstawą programową: 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Sprawdzenie daty w kalendarzu i pogody za oknem.  I.1.1)-3),8), 

I.6.3, II.1)-3), 5)-11), II.6.1) Oglądanie tablic tematycznych, tworzenie kategorii tematycznych. II.1.1).a)-i), II.5.5), 

III.2.1)5)7)-9) Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drugie śniadanie - Uczeń rozwija prawidłowe nawyki higieniczne i 

przestrzeganie zasady zachowania przy stole I.2.1)-11), wspólne przygotowanie posiłku, mycie zębów. I.2.1)-11), I.4.1)-

5), 7)-8). 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Przygotowanie materiałów do pisanek 
Podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych, obserwacje i opisywanie wyników tych działań. 1.5 
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2. 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Tworzenie pracy plastycznej zgodnej z tematem III.2.3),5)-10),  

II.1.1).a)-i), II.5.5). Wykonanie pisanek dowolną techniką. Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z 

różnych źródeł wiedzy. 3.1,3. 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Zajęcia relaksacyjne – dowolna muzyka relaksacyjna z 

portalu youtube.pl, czytanie ulubionej bajki dziecka  podczas odpoczynku. III.2.1),5), II.8.1)-5). 
 

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i 

drukarki: 

 
 1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda. 
Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice wydrukujcie obrazki z sztućcami i talerzem, wytnijcie elementy i 

pomóżcie dziecku przykleić do wzoru. Karta pracy pochodzi z: „Co dzień naprzód. Oto my”, wyd. 

Harmonia. Wspólnie spróbujcie ułożyć w ten sposób własne sztućce i talerz. 
Następnie stwórzcie kategorie tematyczną „sztućce” - proszę, żeby dzieci podzieliły sztućce na dwie grupy: 

po lewo łyżki, po prawo widelce.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Drogi rodzicu zrób wspólnie ze swoim dzieckiem drugie śniadanie według własnych upodobań, umyjcie 

zęby. (zadanie dla wszystkich uczniów). Przy okazji przygotujcie wspólnie kilka jaj na twardo - do pisanek 

(9 minut – idealny czas jajka na twardo :-) , najlepiej sprawdzą się jajka o białej skorupce). 
4. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o wykonanie wspólnie z dzieckiem choć jednej pisanki 

wielkanocnej, dowolną techniką. Możecie pomalować jajka farbami, mazakami, pokolorować specjalnymi 

barwnikami, użyć wosku – wszystko zależy od waszej wspólnej inwencji. 
5. Zadanie dla wszystkich: Zabawa muzyczna z „relaksem w tle” - proszę o puszczenie w tle muzyki 

relaksacyjnej i pomasowanie dłoni dziecka (uciski palców, całej dłoni, delikatne przegłaskanie, delikatne 

wibracje palców, dłoni i nadgarstków, masaż dowolnym materiałem i fakturą). 
6. Zadanie dla chętnych: Proszę o wydrukowanie króliczka. Dziecko zgodnie ze strzałką obrysowuje kontur, 

jeśli chce może pokolorować króliczka i marchewkę. 



 



REWALIDACJA: 
ANDŻELO: zajęcia rozpisane we wtorek. 

 
TERAPIA RUCHOWA:    KRYSTIAN: 
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 

powtórze

ń 

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: MICHAŁ – opis ćwiczeń pod poniedziałkiem. 

 

ZADANIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI, KOMPUTERA I 

KORZYSTAJĄ Z INTERNETU ZA POMOCĄ SMARTPHONE’A (dla Aleksandra): 

 
Proszę zgodnie z rozmowami telefonicznymi wykonywać po dwie karty pracy dziennie z kart pracy 

dostępnych w  domu. Poniżej zamieszczam dodatkowe zadania, proszę o przepisanie ich do zeszytu ucznia i 

poproszenie Waszego dziecka o napisanie po śladzie wszystkich wyrazów, samogłosek, cyfr.  
 

Napisz po śladzie: 

KOSZYK 

PISANKA 

BABA   

Y         Y          Y       

E          E          E       

PE                   PE 

ME                  ME 

PY                   PY 

MY                  MY 

8       8       8        8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codzienne sprawdzanie pogody i daty w kalendarzu. 
 

Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką: 
1. wykonaj pisankę według własnej inwencji – pomaluj farbami, mazakami, wylep plasteliną (jak chcesz!) 
 

Dodatkowo zabawa na tworzenie kategorii oraz zabawa muzyczna i plastyczna:  
 

Zabawa  - „segregowanie sztućców” - po prawo łyżki, po lewo widelce.  
 

Zabawa muzyczna z „relaksem w tle” - proszę o puszczenie w tle muzyki relaksacyjnej i pomasowanie dłoni 

dziecka (uciski palców, całej dłoni, delikatne przegłaskanie, delikatne wibracje palców, dłoni i nadgarstków, 

masaż dowolnym materiałem i fakturą). 

 
„Księżycowy piasek”: motoryka mała – Oluś z pomocą mamy wsypuje do dużej miski 2 szklanki mąk 

(pszenna, żytnia lub orkiszowa) oraz dodaje pół szklanki oleju lub oliwy, miesza składniki. Powstaje 

księżycowy piasek. Mama ukrywa w środku małe przedmioty (np. figurki z jajka niespodzianki, fasolki itp.), 

Oluś szuka ich w środku.  
 

 

ANDŻELO: Zabawy z przedmiotami (mama pokazuje co trzeba zrobić i pomaga zrobić Andżelo): 

1. pokręć kółeczkiem samochodzika. 
2. posegreguj z mamą na dwie grupy: np. klocki niebieskie na prawo i klocki zielone na lewo, jeśli nie ma w 

domu klocków to np. sztućce na prawo kubki na lewo. 
 


