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

SZMIDT NA OKRES 25.05. - 29.05.2020. 

 

TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY:  TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY. 
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Czym jest niepełnosprawność? 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 3 H 
Treści z doradztwa zawodowego: 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. 

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 proszę o wydrukowanie podwójnie poniżysz obrazków. Następnie 

pomóżcie dzieciom wyciąć wszystkie elementy i poukładać w pary, według zasady „taki sam do takiego 

samego”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o przeczytanie opowiadania swoim dzieciom: 
 „Jaśka pierwszy dzień nowej szkoły” (https://bajki-zasypianki.pl/bajka-o-niepelnosprawnosci). 
Pewnie mnie zupełnie nie znasz. No bo właściwie skąd miałbyś mnie znać. Jestem Jasiek. Zbieram modele 

samochodzików i lubię budować różne rzeczy z klocków. Zrobiłem ostatnio cały czołg, z klapą, kołami i 

lufą. Miał nawet działko z tyłu. Jakbyś go zobaczył to by Ci się na pewno spodobał. Mam ciemne, krótkie 

włosy i szeroką bliznę na prawej nodze pod kolanem. To po tym jak w zeszłym roku wywróciłem się na 

rowerze i rozciąłem sobie skórę. Nawet wtedy do szpitala jeździliśmy i miałem szwy zakładane. Ale nie o 

tym Ci chciałem opowiedzieć. 

Ostatnio przenieśliśmy się do nowego mieszkania. W zupełnie nowym mieście gdzie nie ma moich kolegów 

z którymi bawiłem się jeszcze w przedszkolu i w zerówce. No i dzisiaj był pierwszy dzień w nowej szkole. 

Tak prawdę mówiąc to się go troszkę bałem bo zupełnie nie wiedziałem jak to będzie. Właśnie o tym dniu Ci 
chciałem opowiedzieć. 

Zaczęło się od tego, że zebraliśmy się w wielkiej sali gdzie było spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Pani dyrektor witała nas w szkole po wakacjach i opowiadała jak to teraz będziemy się dobrze uczyć i jak to 

strasznie się cieszy, że nas widzi. Dzieci siedziały spokojnie, albo podśmiewały się cicho w dalszych 

rzędach. Ja rozglądałem się i patrzyłem na chłopaków i dziewczyny z mojej klasy. Nie było nikogo, kogo 

bym znał i lubił. 

Potem poszliśmy do sali i pani nauczycielka usadziła nas po dwóch w ławkach. Ona też powiedziała jak to 

się bardzo cieszy, że nas widzi. Ja siedziałem obok chłopaka mniej więcej mojego wzrostu z jasnymi 

włosami spadającymi mu trochę na oczy. Wyglądał całkiem sympatycznie. Powiedziałem do niego, że jestem 

Jasiek i podałem mu rękę na przywitanie. I wiesz co wtedy zobaczyłem? On praktycznie wcale nie miał 

prawej dłoni. Wyglądało to bardzo dziwnie. W pierwszej chwili zupełnie nie wiedziałem co robić – 

zawstydziłem się i jak najszybciej zabrałem rękę. Ale on się tylko zaśmiał i powiedział, że nazywa się Kuba i 
żebym się nie przejmował. I podał mi zamiast tego drugą rękę na powitanie. 

Zaczęła się lekcja i pani powiedziała żebyśmy narysowali to co robiliśmy na wakacjach. Byłem ciekaw jak 

sobie Kuba poradzi bez tej dłoni. Żebyś Ty zobaczył jak on świetnie rysował – robił to lewą ręką. Narysował 

wyspę i super statek piracki. Taki z działami ze wszystkich stron i czarną flagą na górze. Tak się 

zapatrzyłem, że prawie nie zdążyłem ze swoim rysunkiem. Chciałem narysować jezioro nad którym byliśmy, 

ale okazało się, że nie mam niebieskiego. Na szczęście Kuba mi zaraz pożyczył i się udało. Pani się oba 
obrazki bardzo podobały i powiesiliśmy je na ścianie – jeden przy drugim. 

Potem był dzwonek i na przerwie chłopaki chcieli się bawić w chowanego. Szukać miał taki wysoki chłopak 

– Kamil, a ja nie znam jeszcze dobrze szkoły. W ogóle nie wiedziałem gdzie iść. Na szczęście Kuba pokazał 

mi super miejsce do chowania się za drzwiami zaraz jak się idzie do biblioteki. Kamil w ogóle nie mógł nas 
znaleźć. I udało się nam nawet tak wrócić do klasy, że nas wcale nie zauważył i zaklepać. Super było! 

Potem mieliśmy naukę liczenia. Kolorowaliśmy w książce rysunki z różnymi cyframi. Trzeba było wybierać 

odpowiedni kolor i się nie pomylić. Okazało się, że Kuba co prawda świetnie koloruje, ale akurat z liczenia 

to ja jestem lepszy. Pokazałem mu jeden błąd, który zrobił i podpowiedziałem jak to zrobić. Na szczęście 
zdążył jeszcze wszystko poprawić. Trochę się tylko musiał gumką nawycierać. 

Na kolejnej przerwie siedliśmy sobie razem w rogu sali. Strasznie mnie ciekawiła ta jego ręka i spytałem go 

jak mu się to zrobiło. Kuba powiedział, że urodził się już z taką chorą dłonią i że nawet już o tym zwykle nie 

pamięta. Jak potrzebuje coś robić palcami to robi to po prostu drugą ręką. Pokazał mi nawet jak potrafi 

pstrykać palcami tej zdrowej dłoni. Jeszcze nie widziałem żadnego chłopaka żeby tak umiał. 

Ja mu z kolei pokazałem moją bliznę na nodze i opowiedziałem o wypadku na rowerze. Po tym wypadku 

nawet przez jakiś czas nie jeździłem, ale to było kiedyś. Kuba powiedział, że on bardzo lubi jeździć i że 

możemy się razem na jakąś wyprawę wybrać jak rodzice pozwolą. I jak tak gadaliśmy to okazało się, że 

mieszkamy całkiem niedaleko i na pewno będziemy mogli się odwiedzać. 

https://bajki-zasypianki.pl/bajka-o-niepelnosprawnosci


A U E I Y O Ą Ę 

Na ostatniej lekcji mieliśmy WF i graliśmy w zbijaka. Ktoś rzucał piłką, a reszta tak biegała i się wykręcała, 

żeby tylko ich nie trafić. Kuba miał świetny sposób. Jak widział, że ktoś w niego celuje to potrafił skoczyć z 

obrotem i przypaść prawie płasko do ziemi. Przez to prawie nikt w niego nie mógł trafić. A do tego świetnie 

rzucał i trafiał kogo chciał. Raz to wydawało mi się nawet, że mi darował chociaż mógł mnie trafić. Bo jak 
już nie miałem gdzie uciec to tylko mrugnął do mnie okiem i w końcu trafił w kogoś innego. 

Ten dzień okazał się taki fajny, że aż żałowałem jak przyszła pora wracać do domu. Jak już byliśmy ubrani 

do wyjścia to znowu przez pomyłkę chciałem zrobić cześć z Kubą – na pożegnanie. Ale teraz to już się 

razem uśmialiśmy z tego mojego zapomnienia. No i tym razem Kuba po prostu mnie objął. Jak najlepszy 

kumpel. Bo on jest super. I coś mi się wydaje, że będziemy razem najlepszymi przyjaciółmi. Już się nie 

mogę doczekać na jutro – wtedy znowu spotkamy się w szkole. 

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania 

i umycie zębów. 
4.  Zadanie dla wszystkich:  proszę o wspólne znalezienie z dziećmi bajki o niepełnosprawności „załoga 

naprzód”, a następnie obejrzenie jej. https://www.youtube.com/watch?v=y5AWDB3MVwY 

5. Zadanie dla wszystkich: proszę o włączenie muzyki relaksacyjnej i wspólne odpoczywanie. Rodzicu – 

możesz poczytać swojemu dziecku. 
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – ANDŻELO:  
1. Nauka chodzenia z asekuracją. 

2. Słuchanie muzyki, lokalizowanie źródła dźwięku. 

 

ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – IRMINA, ALEKSANDER (również we 

wtorek), MICHAŁ (środa i piątek): 

STYMULACJA  LEWOPÓŁKULOWA - SAMOGŁOSKI I KOLORY 

DROGI RODZICU !  -  PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3KOLOROWE KWADRATY JAK NA 

RYSUNKU.  (JEŚLI NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY). USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA. 

DOTYKAJ KWADRATY  I NAZYWAJ KOLORY KOLEJNO  PO SWOJEJ STRONIE  I ZACHĘCAJ DZIECKO , 

ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ STRONIE ,CZYLI DOTYKAŁO TAKIEGO SAMEGO 

KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK ZAMIEŃ 

KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI. WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z 

SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO,JAK WCZEŚNIEJ Z KOLORAMI- RODZIC POKAZUJE SAMOGŁOSKĘ, 

WYPOWIADA JĄ ,DZIECKO ODSZUKUJE TAKĄ SAMĄ I POWTARZA. 
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https://www.youtube.com/watch?v=y5AWDB3MVwY


LOGOPEDIA- IRMINA, ALEKSANDER, ANDŻELO, MICHAŁ (w środę), KRYSTIAN (we wtorek): 
 

Ćwiczenia wspomagające pracę artykulatorów oraz wprowadzenie do wypowiadania u dzieci słabo 

mówiących i  prawidłowego utrwalania głosek T,D,N  u dzieci mówiących. 
Na początek bardzo proszę poćwiczyć język i narządy do wypowiadania głosek oraz stosowania poprawnego 

u dzieci mówiących posługiwania się w zdaniach głoskami T,D,N. 
Dla dzieci mówiących i niemówiących-proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczymy pokazując ruchy 

narządów-dziecko naśladuje. 
Otwieramy szeroko usta i czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze od prawej do lewej strony i 

odwrotnie,dokładnie dotykając każdego zęba językiem pamiętając o szeroko otwartych ustach. 
Kolejne ćwiczenie to wypychanie czubkiem języka od wewnątrz górne zęby, ćwiczenie wykonujemy 

kilkanaście razy oczywiście przy szeroko otwartych ustach.  
Kolejne ćwiczenie -myjemy górne zęby czubkiem języka od lewej strony do prawej i odwrotnie od prawej 

do lewej pamiętając o otwartych ustach. 
Kolejne ćwiczenie to mycie górnych zębów czubkiem języka od zewnętrznej strony od lewej do prawej i od 

prawej do lewej strony kilkanaście razy -otwarte usta szeroko. 
Każde z tych ćwiczeń wykonujemy kilkanaście razy co najmniej 3 razy dziennie. 
Te ćwiczenia proste powodują,ze po jakimś czasie głoski powyższe pojawiają się u dzieci słabo mówiących,a 

u dzieci mówiących utrwala się poprawna wymowa w sylabach,wyrazach i zdaniach. 
Jeśli chodzi o dzieci niemówiące i te, które nie mają ruchomości dobrej aparatu artykulacyjnego bardzo 

proszę zakupić szczoteczkę tzw. dwufazową-są wszędzie,to te,które mają z jednej strony włosie,z drugiej 

gumkę z wypustkami do mycia i masowania języka oraz czyszczenia. 
Taką szczoteczką okrężnymi ruchami masujemy język dziecku kilka razy dziennie,następnie próbujemy 

podnosić język wspomagając szczoteczką lub własnym palcem/umytym dobrze/ do góry-

kilkakrotnie,następnie dziecko odpoczywa. Aby maluch nas nie ugryzł-proszę wcisnąć drugą ręką palec w 

policzek,aby dostał się pomiędzy zęby-i wtedy jest pewność,ze dziecko nas nie ugryzie. To wydaje się 

trudne,ale musimy masować język-a nie każde dziecko da sobie wprowadzić szczoteczkę lub palec by 

pionizować język. To bardzo ważne ćwiczenie dla ruchomości aparatu. Te ćwiczenia proszę wykonywać 

codziennie kilka razy minimum 3 razy dziennie. 
Twardochleb Zofia. 

 
WTOREK 26.05.2020. 
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY:  Co zawdzięczamy  M. Grzegorzewskiej? 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – 1 H 
Treści z doradztwa zawodowego:Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie 

zainteresowań innych, poznanie swoich mocnych stron. 1.1-4 
Rozwijanie umiejętności zabawy w odgrywanie ról zawodowych z bliższego i dalszego (poznanie zawodów 

z bliższego i dalszego otoczenia). 

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 Irminy i Krystiana: drogi rodzicu proszę o dwukrotne wydrukowanie poniższych obrazków i tak 

jak w poniedziałek, rodzic wycina obrazki (lub pomaga w wycięciu obrazków) i pomaga Irmie w dobraniu w 

pary. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadanie dla Kuby i Michała: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie poniższej karty pracy i pomoc dziecku w 

ułożeniu imienia i nazwiska naszej patronki. Pytanie do chłopców: Ile jest liter w imieniu naszej patronki? 

Potrafisz policzyć? 

 

2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie lub przepisanie poniższych wyrazów, 

sylab. Zadaniem dziecka jest napisanie po śladzie. 



BO BO 

LO LO 

BU BU 

LU LU 

MARIA 
GRZEGORZEWSKA 

SZKOŁA 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 
RELIGIA: 
TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI 
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom. 

     To dzień 26 maja. 
Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę. 

Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach. 

Jest takie słowo, słowo jedno 

Przed którym inne słowa bledną 

Słowo jak słońce jaśniejące 

Co wszystkie inne słowa gasi 

Słowo z muzyki i z uśmiechu 

Z zapachu kwiatów i nut ptasich 

Słowo, co nigdy nie zawodzi 

Wierne i czułe do ostatka 

Najbliższe serca, najpiękniejsze 

Jedno, jedyne słowo – Matka 

Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus 

Posłuchaj co powiedział Pan Jezus 

 http://www.biblijni.pl/J,19,25-27 

Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie?  Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta? 

Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je swojej 

kochanej mamusi dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które 

razem robicie. 

Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


REWALIDACJA – ANDŻELO (w środę też) – zabawa grzechotkami, wykonanymi w poprzednich 

tygodniach, usprawnianie dłoni, przekładanie elementów w dłoniach. 
 
REWALIDACJA – JAKUB (W PIĄTEK TEŻ), ALEKSANDER (W CZWARTEK TEŻ), MICHAŁ 

(CZWARTEK I PIĄTEK): 
Proszę o przeczytanie dzieciom poniższych opisów i pomoc w wykonaniu zadania z rysowaniem 

min/emocji. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE:  
Temat: Ćwiczenia zwinnościowe- przechodzenie przez przyrządy i przybory. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 ćwiczenia) 

Dzieci mogą przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać 

obunóż i na jednej nodze, przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce, przejść tip-topami po 

linii itp. 

 
 

AAC – ALEKSANDER I IRMINA: opis pod poniedziałkiem.  
 

TERAPIA RUCHOWA- IRMINA: 
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej. 

 

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 

 

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty. Plecy przylegają 

do ściany. Jedna dłoń pod odcinkiem 

lędźwiowym kręgosłupa. Ruch- Napięcie 

mięśni brzucha z przyciśnięciem odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do ściany. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 
 

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz z 

zachowaniem postawy 

skorygowanej na odcinku ok. 2 

metrów. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do 

ściany. Plecy przylegają do ściany. Jedna 

dłoń pod odcinkiem lędźwiowym 

kręgosłupa. w postawie skorygowanej. 

Ruch- Napięci mięśni brzucha z 

przyciśnięciem odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do ściany. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-  Stanie tyłem do 

ściany w postawie skorygowanej. 

Ruch-Krok w przód z 

zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 



 

Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi ugięte, 

stopy oparte na podłodze. Jedna dłoń leży 

pod odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. 

Ruch- Równoczesny wyprost obu nóg 

przez przesuwanie stóp po podłodze z  

kontrolą przyleganie odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle, 

na stole stoi zapalona świeca. 

Ruch-  Wdech nosem, a 

następnie wydech ustami ze 

zdmuchnięciem świeczki. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany. Ręce 

wyprostowane wzdłuż tułowia. 
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rąk w dół. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do 

ściany. Pięty, biodra, plecy i 

głowa przylegają do ściany. Ręce 

wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch- Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją 

zewnętrzną rąk, a następnie 

powrót rąk do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 
 
ŚRODA 27.05.2020. 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Portret Naszej Patronki 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 4 H 
Treści z doradztwa zawodowego: 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. 

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 proszę zabawić się z dziećmi w następujący sposób: 
Zabawa bieżna „Reagujemy na dotyk” - dzieci biegają po pokoju w rytm muzyki (dowolnej). Po 

głośniejszym sygnale lub przerwie w muzyce - dzieci zatrzymują się, siadają skrzyżnie i zamykają oczy. 

Rodzic dotyka dziecko w określoną część ciała i nazywa ją, następnie muzyka zaczyna grać i dziecko 

kolejny raz biega do muzyki. 
2. Zadanie dla wszystkich:  drogi rodzicu teraz poczujecie się jak osoba z niepełnosprawnymi rękami. 

Proszę, żebyście Wy i Wasze dziecko spróbowali malować bez użycia rąk! Możecie stworzyć wspólny obraz 

farbami lub kredkami? Jak wolicie… Ale możecie używać tylko buzi lub nóg. A może jeszcze innej części 

ciała? Powodzenia! 
3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania 

i umycie zębów. 
4.  Zadanie dla wszystkich:  drogi rodzicu proszę o wydrukowanie poniższego portretu Marii 

Grzegorzewskiej, zadaniem dziecka jest pokolorowanie go według własnego uznania. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Zadanie dla wszystkich: proszę o włączenie muzyki relaksacyjnej i wspólne odpoczywanie. Rodzicu – 

możesz poczytać swojemu dziecku. Następnie proszę o puszczenie dowolnej muzyki i zabawę z rytmem – 

bieganie, tańczenie, kucanie, wystukiwanie rytmu o kolana do melodii. 
 

REWALIDACJA – ANDŻELO: opis pod wtorkiem. 
 

AAC – MICHAŁ – opis w poniedziałek 
LOGOPEDIA – MICHAŁ: opis w poniedziałek 
 

TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN: 
Temat: Ćwiczenia 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: 
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, na 

stole stoi zapalona świeca. Ruch-  

Wdech nosem, a następnie wydech 

ustami ze zdmuchnięciem świeczki. 

Powtórzenia:  3 razy. 

 

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 bańki mydlane.  

Ćw. nr 7) 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 8) 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  
 



CZWARTEK 28.05.2020. 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Hymn szkoły 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 1 H 
Treści z doradztwa zawodowego: 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 
Uczeń rozpoznaje i prezentuje swoje zainteresowania, poznaje zainteresowania innych, poznaje swoje mocne 

strony. 1.1-4 
 

RELIGIA: 
TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. 
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim uczniom, 

że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem. 
Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie 

wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego. 
Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze strony 

ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej. 
Zobaczcie co się wtedy wydarzyło 
https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I 

Znaki Ducha Świętego 

Gołąb         Ogień              Wiatr  

 

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, że 

poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani 

więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją 

miłością i darami. Stało się to podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i 

dodaje nam odwagi. 
 

Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami 
https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g 

 

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: Drogi rodzicu proszę o przeczytanie dziecku tekstu hymnu szkoły. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zadanie dla wszystkich: proszę o wspólne wyszukanie w przeglądarce internetowej piosenki „wszystkie 

dzieci nasze są”, zapraszam do zabawy w rytm muzyki, możecie użyć  koca jako spadochronu/chusty 

animacyjnej i bawić się podnoszą go raz w górę raz w dół. 
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ  
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
 

Temat: Ćwiczenia z piłkami. 
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Jeśli nie macie piłki gimnastycznej użyjcie takiej jaką posiadacie. 

Ćw. 1 Dziecko kładzie się na plecach, ręce wyprostowane piłka w ręku, na sygnał rodzica dziecko 

podnosi ręce z piłką i nogi przekładając piłkę w nogi. 

Ćw.2 Siadamy na piłkę, ręce kładziemy na bioderka krążenie bioderek na piłce. 

Ćw.3 To co bardzo lubicie- skoki na piłce, poturlajcie się z piłką. 
 

 
 

 

REWALIDACJA – ALEKSANDER I MICHAŁ – opis pod wtorkiem. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN: 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które 

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad skrzyżny, stopy podeszwami opierają 

się o siebie, dłonie nachwytem obejmują 

grzbiet stóp. Ruch- Rozpieranie kolan 

łokciami rozsuwanymi na zewnątrz, 
z niewielkim opadem tułowia w przód 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 
 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad na krześle 

(wysokość siedziska determinuje 
stopień trudności ćwiczenia: im 

jest niższe, tym trudniej), 

poduszeczka między kolanami. 

Ruch-Wznos rąk w gorę z 

jednoczesnym powstaniem do 

pozycji wyprostowanej. a 

następnie powrót do pozycji 

wyjściowej. 
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

Uwagi: Zwrócenie uwagi aby 

kolana były rozchylone na 

zewnątrz i stopy były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, dłonie na 

kolanach, ramiona ugięte pod kątem 

prostym w stawach łokciowych. 
Ruch- Spychanie kolan w dół ciężarem 

ciała i siłą ucisku rąk.  
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.  

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle 

(po stawy kolanowe), 

poduszeczka między kolanami. 

Ruch- Pełny wyprost nóg z 

jednoczesnym zgięciem 

grzbietowym stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie oparte 

na podłodze z tyłu. 
Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w stawie 

kolanowym nad druga wyprostowaną. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi: 

Ćwiczenie wykonujemy, prawą i lewą 

nogą. 

 

Ćw. nr 7) P.w.-  Siad na krześle, 

trzymając stopami woreczek lub 

inny przedmiot. Ruch- Rzut 

woreczka lub innych rzeczy do 

koszyka czy kubełka. 
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny krążek tależ 

z kulkami zrobionymi z bibuły lub 

papieru, trzymany oburącz przed twarzą na 

lini brody. Ruch-  Wdech nosem i 

zdmuchniecie kulek papieru. 

Powtórzenia: 3  powtórzenia.  

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. 
Ruch- Marsz po linii prostej na 

odcinku ok. 2 metrów: a) 

wykroczny; b) skrzyżny w 

przód, tak by stopa brzegiem 

zewnętrznym dotykała 
linii. Powtórzenia:  2 serie po 6 

razy. 
Bibliografia: 1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja Wad Postawy. WSiP.   

2. Malina H.: Wady Kończyn Dolnych. Kraków 1996 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA – IRMINA: 
Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną. 

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, w jednej dłoni 

woreczek lub inny przedmiot. Głowa  

uniesiona, wzrok skierowany w podłogę. 

Pod brzuchem w okolicy pępka zrolowany 

kocyk lub ręcznik. Ruch: Przeniesienie 

wyprostowanych rąk w tył i przeniesienie 

woreczka z ręki do ręki nad biodrami. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Ręce 

wzdłuż tułowia. Głowa  uniesiona, 

wzrok skierowany w podłogę. Pod 

brzuchem w okolicy pępka 

zrolowany kocyk lub ręcznik. 
Ruch: Unoszenie i opuszczanie 

głowy. Uwagi: W czasie ćwiczenia 

klatka piersiowa powinna przylegać 

do podłogi.  Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy.  

 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane leżą na podłodze wzdłuż 

tułowia. 
 Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę – 

wytrzymać ok. 3-5 sek. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: W czasie 

ćwiczenia barki powinny przylegać do 

podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż. 

Woreczek  lub książka ułożona na 

kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.  
Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji ok. 

3-6 sek. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy lewą i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Podpór tyłem.  
Ruch: Chód na czworakach w różnych 

kierunkach ok. 4-6 sekund. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle 

przed stołem. Na stole stoi miska z 

wodą. Po wodzie pływają 

„zabawki” 
Ruch: Wdech nosem a następnie 

dmuchanie w „zabawki” tak aby 

poruszały się po wodzie. 

Powtórzenia:  3  powtórzenia. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi ugięte w 

kolanach. Dłonie oparte na podłodze z 

tyłu.  Ruch: Przejście do siadu prostego, 

wysunięcie nóg w przód i powrót do siadu 

skulnego. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  

 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. 

Dłonie pod brodą. Pod brzuchem w 

okolicy pępka zrolowany kocyk. 
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad 

podłogę i wykonanie nimi nożyc 

pionowych. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy 

wysoko nóg. 
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 

2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP.  Warszawa 1988 r. 
 

 

 

 

 



PIĄTEK 29.05.2020. 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Mamy swoje prawa. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2 H 
Treści z doradztwa zawodowego: 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: proszę o przeczytanie dzieciom praw dziecka z niepełnosprawnością (według 

Komitetu Praw Dziecka przy ONZ), obejrzenie obrazków. (źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGIE DZIECI MACIE SWOJE PRAWA!  
 

 Dostęp do usług medycznych, rehabilitacji oraz środków pomocy społecznej. Możecie szukać z 

rodzicami specjalistów, lekarzy, którzy mogą Wam pomóc. 
 Dostęp do edukacji. Możecie korzystać z przedszkoli i szkół. 
 Dostęp do opieki. Niektóre dzieci nie mogą liczyć na opiekę mamy i taty – ale i tak mają prawo 

do opieki, nasze Państwo poszuka osób, które będą się opiekować dziećmi bez rodziców. 
 Ochrona przed przemocą, wykorzystywaniem oraz nadużyciami. Nie można nikogo bić i 

naruszać ciała! Macie prawo do rozwoju w przyjaznych warunkach, do szacunku! 
 Branie udziału i uzyskanie szans . Dzieci niepełnosprawne, tak jak ich zdrowi koledzy, mają 

prawo do wyrażania swoich poglądów w sposób wolny w każdym aspekcie, który ich dotyczy oraz 

uzyskiwać wiedzę dopasowaną do wieku i stopnia dojrzałości. 
 
2. Zadanie dla wszystkich:  proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania 

i umycie zębów. 

http://boberkowy-world.blogspot.com/


3. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie poniższego rysunku, zadaniem dziecka jest 

pokolorowanie go. 

 
 



WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Doskonalenie ćwiczeń z piłkami. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 
1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać. 

 
2. Dziecko podrzuca piłkę i stara się pod nią przebiec.  

 
3. Dziecko staje w rozkroku, robi skłon w przód i rzuca piłkę miedzy swoimi nogami do partnera lub o 

ścianę. 

 
4.Dziecko podrzuca piłkę (siedząc po turecku) i stara się złapać, by ta nie upadła na podłogę. 

 
ZADANIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI, KOMPUTERA I 

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

Proszę o wykonanie dowolnych 3 kart pracy z zeszytu „szlaczki” i 2 karty pracy z zeszytu 

„wiosna”.  
 

Poniżej zamieszczam zadania, proszę o przepisanie ich do zeszytu ucznia i poproszenie Waszego dziecka o 

napisanie po śladzie wszystkich wyrazów, samogłosek, cyfr.  
 

Napisz po śladzie: 

BO BO 

LO LO 

BU BU 

LU LU 



MARIA 
GRZEGORZEWSKA 

SZKOŁA 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Zabawa tematyczna: Zabawa bieżna „Reagujemy na dotyk” - dzieci biegają po pokoju w rytm muzyki 

(dowolnej). Po głośniejszym sygnale lub przerwie w muzyce - dzieci zatrzymują się, siadają skrzyżnie i 

zamykają oczy. Rodzic dotyka dziecko w określoną część ciała i nazywa ją, następnie muzyka zaczyna grać i 

dziecko kolejny raz biega do muzyki. 
Zabawa plastyczna: drogi rodzicu teraz poczujecie się jak osoba z niepełnosprawnymi rękami. Proszę, 

żebyście Wy i Wasze dziecko spróbowali malować bez użycia rąk! Możecie stworzyć wspólny obraz farbami 

lub kredkami? Jak wolicie… Ale możecie używać tylko buzi lub nóg. A może jeszcze innej części ciała? 

Powodzenia! 
 

ANDŻELO: segregowanie przedmiotów według zasady „taki sam”. 
 


