
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZWIERZĘTA HODOWLANE 

DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK  20.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KURA 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.  

1. POKAŻ NA OBRAZKU  JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?  

  
Drogi rodzicu, w dalszym ciągu ćwiczymy z dzieckiem rozpoznawanie dni tygodnia. Rodzic układa przed dzieckiem 

wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa „dni tygodnia” według kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień 

tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 

2. UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ. 

Rodzic zadaje pytanie dziecku : Która jest godzina? Dziecko wskazuje na obrazku prawidłowo zapisaną 

godzinę. (ADAM ODPOWIADA USTNIE) 

3. KTÓRA JEST GODZINA? 

 

 

 

 

 

8:00 

1:00 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

1.Rodzic  nazywa ptaka i  ustnie opisuje dziecku wygląd kury. Pokazuje z dzieckiem na obrazku, gdzie ma nogi, gdzie 

ma dziób, gdzie są pióra, gdzie ma oko.   

 

Rodzic pokazuje napisany na kartce wyraz KURA. Następnie dziecko podejmuje próby pisania po śladzie wyrazu 

KURA (w tym celu rodzic, daje napisany ołówkiem na kartce wyraz).  

2. NAPISZ PO ŚLADZIE WYRAZ „KURA”.  

      K U R A 
Drogi rodzicu, poproś dziecko, by odszukało taki sam wyraz, który jemu pokazujesz (wyraz kura). Pokaż 

dziecku napisany na kartce, dużymi literami wyraz KURA, dziecko wskazuje palcem taki sam wyraz, 

poniżej. 

3.ODSZUKAJ WYRAZ KURA WŚRÓD INNYCH WYRAZÓW. 

 

 

 

 

Rodzicu, pomóż dziecku przeliczyć kury. 

4. POLICZ  ILE JEST KUR NA ŁĄCE.  

 

KOŃ 
KROWA 

ŚWINIA 

KURA OWCA 



Rodzic opowiada dziecku skąd się biorą jajka? Następnie czyta dziecku polecenie. 

5. POPATRZ NA OBRAZEK I POKAŻ, GDZIE SĄ JAJKA?   

    KURA ZNOSI JAJKA 

 

SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA? (na to pytanie odpowiada Adam) 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu przygotuj farby i naszkicowany kontur kury. Pokaż dziecku kurę na obrazku, zwracając uwagę na kolor 

upierzenia i poproś, żeby pomalowało kurę tak samo. 

1. PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI KURY, KTÓRA JEST WYŻEJ I POKOLORUJ KURĘ TAK SAMO JAK NA 

OBRAZKU. 

 

ZADANIE DLA CHĘTNYCH: 

2. PRZYGOTUJ Z RODZICEM KANAPKĘ Z JAJKIEM. 

  SMACZNEGO!!! 

 



W-F:  20.04.2020r. 

Temat: Każdy jest kowalem swojego losu- cz.II 

 

Proszę rodziców/ opiekunów o  przeczytanie dzieciom polecenia i ewentualnej pomocy podczas tworzenia pracy. 

Moi drodzy jak zauważyliście poruszamy tematy dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej, odpowiednich nawyków 

żywieniowych.  Dzisiejszym zadaniem będzie segregacja produktów wg poniższych wskazówek: 

 
1. Narysuj bądź wytnij 3 talerze. 

2. Powyższe zdania przepisz, bądź wytnij i przyklej po jednym zdaniu nad każdym talerzem. 

3. Wytnij produkty spożywcze i dopasuj je do odpowiednich talerzy( produkty możesz wyciąć z materiałów 

przesłanych przeze mnie, z gazetek promocyjnych, ulepić z plasteliny bądź narysować. 

4. Przyswojoną wiedzę na temat zdrowego odżywiania sprawdzimy jak niebawem się zobaczymy  

 

 

 

  
 

 

 



 

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”– 20.04.2020r. 
Opracowała: B. Góra 

Temat: Wielkanocna pisanka- wyklejanka plastyczna 

 

 

DRODZY RODZICE,  

PROSZĘ , ABY WASZE DZIECKO WASZĄ POMOCĄ NARYSOWAŁO DUŻĄ PISANKĘ, A 

NASTĘPNIE WYKLEIŁO JĄ KOLOROWYMI SKRAWKAMI LUB ZWINIĘTYMI  KULKAMI 

BIBUŁKI, CZY PLASTELINĄ.  

 

JEŚLI TO ZADANIE OKAŻE SIĘ ZBYT TRUDNE DLA KACPRA I HUBERTA PROSZĘ, ABY 

SWOJĄ PISANKĘ POMALOWALI  FARBAMI LUB KREDKAMI. 

PRZYKŁADOWE WZORY  DO ODRYSOWANIA SĄ PONIŻEJ. 

 

OTO PRZYKŁADOWE  PISANKI - WYKLEJANKI 

 

A/ KULKAMI Z BIBUŁY 

 
 

B/ KULKAMI PLASTELINY 

 

 



PRZYKŁADOWE WZORY PISANKI DO ODRYSOWANIA 



 
 
 
 
 
 
 

 



Adam Ł.- rewalidacja indywidualna 20.04.2020    

Temat: Dłuższe wypowiedzi na temat wiosennych kwiatów na podstawie oglądanych zdjęć i własnych 

obserwacji. Czytanie tekstu z obrazkami. 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was 

ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Adamowi, a Adam  powoli i z rozmysłem 

wykonywał  polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p6 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij w konewkę, następnie w element puzzla. 

4. Polecenia dla Adama: 

                        1. Co widzisz? 

            2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. „Kolowróg” 

            3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie. 

            4. Obejrzyj zdjęcia. Co na nich widzisz? Czy potrafisz nazwać te wiosenne kwiaty?   

               Jeśli nie, klikaj na nie. Później na głośniczek i odsłuchaj ich nazwy. 

            5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony. 

            6. Obejrzyj planszę, kliknij w głośniczek i posłuchaj informacji. 

           7. Przejdź do następnej strony. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby 

              „załadować” zadanie. Połącz zdjęcia kwiatów z ich nazwami. Za każdym razem 

              klikaj w  głośniczek przy nazwie kwiatka. W ten sposób sprawdzisz czy prawidłowo  

              wykonałeś zadanie. 

           8. Zamknij okno klikając na X. Przejdź do następnej strony. Tutaj też musisz  

                załadować zadanie klikając w ruchomy sześcian. 

           9.  Na stronie masz działania. Jedne są poprawnie wykonane, drugie nie. Przeciągnij  

               zieloną rączkę z kciukiem do góry na dobrze wyliczone działanie. Różową rączkę z 

              kciukiem w dół ustaw na źle wykonanym zadaniu.  

       10. Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony. Na tym kończymy 

             dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p6


Kacper L. 20.04.2020r. – rewalidacja indywidualna 

Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do wiersza „W naszym ogródeczku” 

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu! 

Witam Was po przerwie świątecznej. Wypoczęci i, mam nadzieję, zdrowi możecie wspólnie przystąpić do 

wykonania dzisiejszych zadań.  

Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor. Rodzicu,  proszę dwa, trzy razy 

przeczytać dziecku wierszyk. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej stronie 

znajdują się słowa wiersza, po prawej ruchy do naśladowania. 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 
 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                         dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą   

                                                     ręką 

Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladuje grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladuje kopanie łopatą 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię                dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                     dz. „wkręca żaróweczki” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk                dz. porusza paluszkami ponad głową  i powoli       
i wszystko odmieni                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

 

 

Zabawę utrwalamy również na kolejnych zajęciach, w środę 22.04.2020 dokładnie w taki sposób, jak 

powyżej. 

Dziękuję. 
Pani Gosia 

 
 

Hubert C. 20.04.2020r. – rewalidacja indywidualna 

Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu! 

Witam Was po przerwie świątecznej. Wypoczęci i, mam nadzieję, zdrowi możecie wspólnie przystąpić do 

wykonania dzisiejszych zadań.  

Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor i  dostęp do strony internetowej 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac, co Rodzicowi ułatwi śpiewanie piosenki.  Proszę dwa, 

trzy razy wspólnie odsłuchać piosenkę. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej 

stronie znajdują się słowa piosenki, po prawej ruchy do naśladowania. 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 
 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                         dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą  

                                                      ręką 
Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladuje grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladuje kopanie łopatą 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię                dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                     dz. „wkręca żaróweczki” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk                dz. porusza paluszkami ponad głową  i powoli       
i wszystko odmieni                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

 

 

Zabawę utrwalamy również na kolejnych zajęciach, w środę 22.04.2020 dokładnie w taki sposób, jak 

powyżej. 

Dziękuję. 
Pani Gosia 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZWIERZĘTA HODOWLANE 

DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK  21.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KOŃ 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.  

1.POKAŻ NA OBRAZKU  JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?  

  
Drogi rodzicu, w dalszym ciągu ćwiczymy z dzieckiem rozpoznawanie dni tygodnia. Rodzic układa przed dzieckiem 

wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa „dni tygodnia” według kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień 

tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 



       2.UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ. 

Rodzic zadaje pytanie dziecku : Która jest godzina? Dziecko wskazuje na obrazku prawidłowo zapisaną 

godzinę. (ADAM ODPOWIADA USTNIE) 

3.KTÓRA JEST GODZINA? 

  

4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu, przeczytaj kolejno polecenia swojemu dziecku. Pomóż w wykonaniu zadania. Naprowadzaj, nie wyręczaj!!! 

1. POPATRZ NA OBRAZEK. OPOWIEDZ SWOJEJ MAMIE CO WIDZISZ? (Polecenie dla Adama).                                           

POPATRZ NA OBRAZEK I POKAŻ: GDZIE JEST KURA? GDZIE SĄ KONIE? POLICZ JE.. (Polecenia dla Huberta i Kacpra). 

 

 

8:00 

4:00 



Rodzicu, pokaż dziecku konia na obrazku. Opowiedz do czego wykorzystuje się konie.  

2.TO JEST KOŃ. KOŃ JEST DUŻY I  SILNY.  

 

 

 

 

Rodzicu naśladuj z dzieckiem dźwięk jaki wydaje koń.  

3.NAŚLADUJ GŁOS WYDAWANY PRZEZ KONIA.  

 
 

    LUDZIE UPRAWIAJĄ SPORT:  JAZDA KONNA. 

LUDZIE HODUJĄ KONIE NA WSI. 

WYKORZYSTUJĄ  JE DO PRACY W POLU. 

KOŃ SŁUŻY JAKO SIŁA POCIĄGOWA.  

IHAHA 



Rodzicu, naszkicuj konia lub jeśli masz możliwość wydrukuj. Przygotuj przybory potrzebne do malowania. Mogą to 

być kredki lub farby. Zachęć dziecko do wspólnego malowania.  

      4. POMALUJ OBRAZEK. UŻYJ WŁAŚCIWYCH KOLORÓW. 

 

 

 



Rodzicu pomóż dziecku policzyć zwierzęta. 

5.POLICZ ILE JEST KONI? ILE JEST KUR? 

 

W-F:  21.04.2020r. 

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym 

ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Włączamy muzykę 

Bieg w miejscu 2 min. 

Krążenia ramionami w przód i tył. 

Krążenia biodrami. 

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. 

 

 

 

 



                                    ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

1. TEMAT ZAJĘĆ:  Utrwalamy wiadomości o skrzypcach  -   wtorek 

 

            RODZICU, ZRÓB  PROSZĘ 1 ZDJĘCIE  LUB  NAGRAJ  KRÓTKI  FILMIK  PODCZAS KAŻDYCH 

ZAJĘĆ   I  PRZEŚLIJ  DO WYCHOWAWCY.  

1. RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy... 

 Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – 

pokazujemy na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi , 

podajemy rękę.  

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry,  dobry humor mamy.  

 Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci... 

 

2. DRODZY RODZICE. Na ilustracji poniżej są różne przedmioty, pomóżcie dziecku odszukać 

odpowiedź na zagadkę, poprowadź palcem na instrument. Dziecko powtarza nazwę instrumentu za 

rodzicem. Następnie proszę przeczytać głośno głosy zwierząt i instrumentów a dziecko  powtarza je kilka 

razy.  

ZAGADKA:   Zrobione są z drewna. Cztery struny mają. 

  Gdy pociągniesz smyczkiem, to pięknie zagrają.   

            Co to jest? 

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZWIERZĘTA HODOWLANE 

DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 22.04.2020r.   TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KROWA 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.  

            1.POKAŻ NA OBRAZKU  JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?  

    



Drogi rodzicu, w dalszym ciągu ćwiczymy z dzieckiem rozpoznawanie dni tygodnia. Rodzic układa przed dzieckiem 

wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa „dni tygodnia” według kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień 

tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 

               2.UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ. 

Rodzic zadaje pytanie dziecku : Która jest godzina? Dziecko wskazuje na obrazku prawidłowo zapisaną godzinę. 

(ADAM ODPOWIADA USTNIE) 

3.KTÓRA JEST GODZINA?  

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ: 

Rodzic czyta polecenie dziecku. Głośno nazywa zwierzę oraz razem z dzieckiem próbuje je naśladować 

dźwiękowo. 

1.PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI. CZY WIESZ CO TO ZA ZWIERZĘ? TAK TO KROWA. SPRÓBUJ NAŚLADOWAĆ 

ODGŁOS KROWY.  

 

2.ODSZUKAJ NA ILUSTRACJI KURĘ, KONIA I KROWĘ. WSKAŻ PALCEM. 

 

3:00 

2:00 

MUUUUUUU,MUUUUUU

U,         



Rodzic czyta poniższe pytanie i pomaga dziecku wskazać następujące produkty. 

3. PO CO LUDZIE HODUJĄ KROWY?  

KROWA DAJE NAM :   MLEKO.                                                

Z MLEKA OTRZYMUJEMY NASTĘPUJĄCE PRODUKTY. WSKAŻ/PRZECZYTAJ. 

  
 

 

 

 

         

 

 

KTÓRY Z TYCH PRODUKTÓW LUBISZ NAJBARDZIEJ? WSKAŻ NA OBRAZKU. 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Drogi rodzicu. Naszkicuj lub wydrukuj kontur krowy. Daj dziecku kredki do kolorowania. Przeczytaj 

polecenie. Obrazek może być pokolorowany według własnej inwencji, bo to przecież „Wesoła Krowa”  

1.POKOLORUJ ILUSTRACJĘ „WESOŁA KROWA”. 

ŚMIETANA SER ŻÓŁTY MASŁO 

JAGURT SER BIAŁY 



 

RELIGIA: 

Katecheza 1.  PAN JEZUS JEST Z NAMI WE MSZY ŚWIETEJ. 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie 

Każda niedziela jest pamiątką dnia, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Przychodzimy wówczas na Mszę Świętą, aby 

dziękować Panu Bogu za to, co dla nas uczynił, i wielbić Go pieśnią i modlitwą 

Proszę obejrzyjcie filmik, niech on będzie dla Was zachętą do uczestnictwa we Mszy Świętej. Choć nie możemy 

teraz spotkać się z Panem Jezusem w kościele, to spotkajmy się z Nim przed telewizorem lub komputerem czy 

radiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc 

Zadanie 

Proszę narysujcie samodzielnie lub z pomocą rodziców kielich mszalny i przyozdóbcie go według własnego 

pomysłu. 

W-F:  22.04.2020r. 
Temat: Rzuty do celu stałego i ruchomego 

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

góry dziękuję. 

 

Trucht w miejscu 3-4 minuty lub taniec przy muzyce. 

1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać. 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc


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. 

 
5. Dziecko z wyznaczonego przez rodzica miejsca rzuca woreczkami (kulkami z papieru) do celu (np. do tarczy 

narysowanej na podłodze, pudełka, miski, koszyka). 

- rzuty pozycji stojącej 

- rzuty z pozycji siedzącej 

- rzuty z leżenia przodem 

6. Dziecko w pozycji leżącej (na brzuchu) rzuca jak najdalej woreczek (kulkę z papieru) 

czołga się po niego. 
 

MUZYKA:   TEMAT ZAJĘĆ:  Relaksacja przy muzyce  -  środa 

Drogi Rodzicu, jeżeli masz możliwość połączenia z Internetem, kliknij w poniższy link. Usiądźcie 

wygodnie  

i oglądnijcie krótki koncert chłopczyka 3 letniego. Jest to zabawny, pełen humoru i ciekawy występ. 

Zwróćcie uwagę, że muzycy występują na Sali koncertowej, są pięknie ubrani a publiczność słucha i 

ogląda będąc na stadionie sportowym, ponieważ w normalnej sali nie zmieściliby się. Te koncerty ściągają 

taką dużą ilość chętnych. 

Niestety, jak w większości filmów są reklamy. Pomiń je. 

                                                                  MIŁEGO OGLĄDANIA !  

https://www.youtube.com/watch?v=_-sfoqUa0vs&list=RD_-sfoqUa0vs&start_radio=1&t=4 

Dla Kacpra przygotowałam Krzyżówkę – wykreślankę z instrumentami.   

 

RODZICU, pomóż Kacprowi odszukać ukryte instrumenty i zaznacz je każdy innym 

kolorem wg wzoru. W każdej linijce, ukryty jest 1 instrument 

                                                POWODZENIA  

 

SKRZYPCE,  FLET, CYMBAŁKI, PIANINO,  GITARA, ,  

https://www.youtube.com/watch?v=_-sfoqUa0vs&list=RD_-sfoqUa0vs&start_radio=1&t=4


 

 

 

 

 

 

Kacper L. 22.04.2020r. – rewalidacja indywidualna 

Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do wiersza „W naszym ogródeczku” 

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu! 

Witam Was po przerwie świątecznej. Wypoczęci i, mam nadzieję, zdrowi możecie wspólnie przystąpić do 

wykonania dzisiejszych zadań.  

Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor. Rodzicu,  proszę dwa, trzy razy 

przeczytać dziecku wierszyk. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej stronie 

znajdują się słowa wiersza, po prawej ruchy do naśladowania. 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 
 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                         dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą   

                                                     ręką 

Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladuje grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladuje kopanie łopatą 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię                dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                     dz. „wkręca żaróweczki” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk                dz. porusza paluszkami ponad głową  i powoli       
i wszystko odmieni                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

 

 

Dziękuję. 
Pani Gosia 

 

 

 

F S K R Z Y P C E G 

F L E  T S F J T V E 

F C Y M B A Ł K I T 

P I A N I N O M N X 

R B M O G I T A R A 



Hubert C. 22.04.2020r. – rewalidacja indywidualna 

Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu! 

Witam Was po przerwie świątecznej. Wypoczęci i, mam nadzieję, zdrowi możecie wspólnie przystąpić do 

wykonania dzisiejszych zadań.  

Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor i  dostęp do strony internetowej 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac, co Rodzicowi ułatwi śpiewanie piosenki.  Proszę dwa, 

trzy razy wspólnie odsłuchać piosenkę. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej 

stronie znajdują się słowa piosenki, po prawej ruchy do naśladowania. 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 
 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą        
zrobimy porządki                         dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą  

                                                      ręką 
Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladuje grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladuje kopanie łopatą 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Potem w miękką ziemię                dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka 
Będą się wygrzewać                     dz. „wkręca żaróweczki” 
na wiosennym słonku 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 
 
Spadnie ciepły deszczyk                dz. porusza paluszkami ponad głową  i powoli       
i wszystko odmieni                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni 
Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

 

 

Dziękuję. 
Pani Gosia 

 

KACPER  L. / HUBERT C. -  AAC 

IDENTYFIKACJA SYMBOLI -SMAK SŁODKI                             

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

, ABY W MIARĘ SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. 

DZIECKO POWINNO ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO 

CZYM JE NARYSOWAĆ I ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.   

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


 

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZWIERZĘTA HODOWLANE 

DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK  23.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ŚWINIA 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.  

1. POKAŻ NA OBRAZKU  JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?  

                  



Drogi rodzicu, w dalszym ciągu ćwiczymy z dzieckiem rozpoznawanie dni tygodnia. Rodzic układa przed dzieckiem 

wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa „dni tygodnia” według kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień 

tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 
2. UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ. 

Rodzic przepisuje działania na kartkę i pomaga dziecku wciskać na kalkulatorze cyfry. (Adam wykonuje 

zadanie samodzielnie i zapisuje wynik.) 

3. OBLICZ Z POMOCĄ KALKULATORA I ZAPISZ WYNIKI. 

 
 

Rodzic zapisuje na kartce ołówkiem cyfry i prowadzi rękę dziecka po śladzie. 

4. POĆWICZ PISANIE CYFR PO ŚLADZIE. 

 
 

 
 

 

PISANIE TEJ CYFRY ĆWICZY KACPER 

PISANIE TEJ CYFRY ĆWICZY HUBERT 



 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

 

Rodzic czyta zagadkę.  

 

1. CO TO ZA ZWIERZĘ ? 

            ZAGADKA:  

Nóżki ma krótkie, ma i ryjek, 

a do tego grubą szyję. 

Bardzo małe ma kopytka.                      

Jeść jej dają do korytka. 

 

Rodzicu, opowiedz dziecku w jakim celu hoduje się zwierzęta..  

PISANIE TYCH CYFR ĆWICZY ADAM 



2. POPATRZ I POKAŻ. GDZIE JEST KIEŁBASA?, GDZIE SĄ PARÓWKI?, GDZIE JEST SZYNECZKA? 

    

 

 

Rodzicu. Skopiuj adres strony podany poniżej i wklej go w gogle. Włącz dziecku filmik edukacyjny 

„ Zwierzęta dla dzieci - Nauka zwierząt na wsi - Odgłosy zwierząt | CzyWieszJak” 

https://www.dailymotion.com/video/x60goml 

3. OBEJRZYJ FILMIK I SPRÓBUJ POWTARZAĆ ODGŁOSY ZWIERZĄT. 

 

W-F: 23.04.2020r. 

Temat: Ćwiczenia równoważne. 

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

góry dziękuję. 

• Przejście przodem (stopa za stopą na skakance) po rozłożonej na podłodze skakance,  

             sznurku, włóczce. 

• Przejście krokiem odstawno – dostawnym (bokiem) po skakance. 

• Przejście tyłem po skakance, 

• Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki lub woreczka oburącz, 
• Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki oburącz, 

• Przenoszenie woreczków lub innych małych przedmiotów z  jednego końca skakanki na 

             drugi  

 

Hubert C.   Czwartek godz.10.00-11.00  

Propozycje ćwiczeń - Integracja Sensoryczna: 

1. Dotykanie przedmiotów o różnej fakturze : gąbki , szczotki, ( również w okolicach twarzy). 

2. Wyciąganie dłoni w kierunku przedmiotu do góry- pod kontrolą wzroku. 

 

LOGOPEDIA –HUBERT C. 

Drodzy rodzice-wiem, ze niełatwo jest naszym dzieciom zwłaszcza z głęboką dyzartrią ćwiczyć ,ale pamiętajmy ,ze 

narządy tu czyli język, wargi, podniebienie, przełyk mają utrudnione zadanie i każde ćwiczenie w obrębie 

twarzoczaszki, które dałam ostatnio oraz masaże dadzą możliwość stymulacji w/w narządów-bo rehabilitujemy nie 

tylko kończyny, kręgosłup ale również narządy artykulacyjne potrzebne do połykania, transportowania pokarmu itp. 

Kilka ćwiczeń obecnie proszę wykonywać codziennie naszym dzieciom, aby usprawniać na tyle ile możemy ssanie, 

połykanie, transport śliny itp. 

1. Bardzo proszę posmarować dziecku czymś tłustym na co nie jest uczulone twarz i smarując od razu kulistymi 

ruchami wmasowywać krem, czy oliwkę po całej twarzy. 

2 W kolejnym ćwiczeniu proszę dookoła warg delikatnymi ruchami -palcem wskazującym i środkowym 

wmasowywać dalej krem. 

PARÓWKI SZYNKA KIEŁBASA 

 

https://www.dailymotion.com/video/x60goml


3 A teraz bardzo proszę kciukiem i palcem wskazującym poszczypywać delikatnie miejsca dookoła warg. raz w 

jedną stronę raz w drugą. 

4w kolejnym ćwiczeniu proszę od brody w górę do zakończenia policzka z jednej i drugiej strony policzków 

naprzemiennie poszczypywać kciukiem i palcem wskazującym skórę twarzy-czyli od dołu do góry.  

5.Kolejne ćwiczenie to bardzo proszę wprowadzić szczoteczkę do wewnątrz jamy ustnej i pomasować język 

okrężnymi ruchami. Wiem, ze to nie jest łatwe-jednak-taki myk logopedyczny -jeśli palcem wskazującym jednej 

ręki wciśniecie policzek dziecku między zęby-nigdy nie zaciśnie warg, ani zębów-to go nie boli i też nie zamknie 

buzi, ani nie ugryzie i nie boli go to-po prostu będziecie mamy mogły pomasować język-ponieważ on bardzo 

potrzebuje pomocy, masaży-aby funkcjonować. To proste ćwiczenia, jednak bardzo ważne w rehabilitacji. Proszę 

pamiętajcie o najprostszych ćwiczeniach rozumienia weź, daj-jeden przedmiot, dwa przedmioty te którymi się 

posługuje-nastąpi wtedy-ćwiczenie gnozji-czyli rozpoznawania-nawet po dotyku w retinopatii i będziemy tym 

samym stymulować płat skroniowy i ciemieniowy. Czasami najprostsze ćwiczenia dają lepsze efekty niż wiele 

naraz. Rozumienie podstawą całej rehabilitacji. Pozdrawiam. Twardochleb Zofia 

LOGOPEDIA –ADAM Ł.  

W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum -czyli 

języka. Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządów-ponieważ 

rehabilitujemy je tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je 

wykonywać dwa razy dziennie nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na 

słuchawkach i tych dwóch zeszytach o których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i 

pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach również, pisałam. Powodzenia. 

Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie.                                                                                                                          

1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w drugą 

całe wargi dookoła/można  posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy.                   

2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i naprzemiennie 

dotykamy czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust.                         

3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia twardego-

mówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma dużo kropek. Patrzymy, czy 

usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz,cz, rz, dż. Proszę je 

wykonywać codziennie po kilka razy. To dobry czas, aby poćwiczyć  właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież 

one odpowiadają za mowę, połykanie śliny, trawienie pokarmowe itp. Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo 

proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć dmuchanie i robienie baniek. Jednocześnie z kartki 

brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet samą kartkę i na niej porobić kilka kulek z 

waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na miejsce lub układamy na biedronce ,na 

kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowa- fajna zabawa-ale pokazać musicie ,czyli nabrać powietrza z rurki i 

przenieść  rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla oddechu, płuc oraz 

ruchomości warg, języka. Powodzenia. 

UWAGI DLA RODZICÓW 

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 Panie 

pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu. 

Pozdrawiam. 

 

                                                                                 Twardochleb Zofia-neurologopeda 
 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZWIERZĘTA HODOWLANE 

DZIEŃ TYGODNIA: PIĄTEK  24.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: OWCA 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.  

1. POKAŻ NA OBRAZKU  PONIŻEJ JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?  



   
Drogi rodzicu, w dalszym ciągu ćwiczymy z dzieckiem rozpoznawanie dni tygodnia. Rodzic układa przed dzieckiem 

wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa „dni tygodnia” według kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień 

tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 
2. UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ. 

PONIEDZIAŁEK,   WTOREK,   

ŚRODA,   CZWARTEK,   PIĄTEK,   

SOBOTA,   NIEDZIELA 
Rodzicu zadaj dziecku pytanie: Jaka jest pogoda? Podejdź z dzieckiem do okna i poproś, aby pokazało 

na obrazku symbol pogody. 

3. JAKA DZIESIAJ JEST POGODA? 

 
 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Drogi rodzicu wykonaj z dzieckiem kostkę, którą można turlać. Kiedy kostka się zatrzyma, naśladujemy 

odgłos zwierzęcia, który jest na górze kostki. MIŁEJ ZABAWY! 

1. WYKONAJ Z MAMĄ KOSTKĘ I POBAWCIE SIĘ RAZEM.  

 

 Rodzicu, pomóż dziecku naśladować odgłos owieczki. 

2. TO JEST OWCA. POKAŻ JAKI DŹWIĘK WYDAJE OWCA?  

  

Drogi rodzicu. Pomóż dziecku wykonać pracę plastyczno-techniczną. Naszkicuj kontur owcy i poproś 

dziecko, aby wykleiło go  watą. 

3. NARYSUJ Z POMOCĄ MAMY OWIECZKĘ. MOŻNA WZOROWAĆ SIĘ NA POWYŻSZYM OBRAZKU. 

WYKLEJ KONTUR OWCY WATĄ. DOTKNIJ I POWIEDZ:  JEST MIĘKKA, CZY TWARDA? 

Rodzic zadaje pytanie dziecku. Pokaż kurę. Pokaż krowę. Pokaż konia. Pokaż owcę. Pokaż świnię. Dziecko 

paluszkiem wskazuje na odpowiedni obrazek. (Adam odpowiada na pytanie: Co to za zwierzę?) 

 

4. TO SĄ ZWIERZĘTA, KTÓRE POZNAŁEŚ W MINIONYM TYGODNIU. NAZWIJ JE/ WSKAŻ NA OBRAZKU. 

 

 

 

BEEEEEEEE,BEEEEEEE 



 

 

 

RELIGIA: Katecheza 2.  POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE. PAN JEZUS UZDRAWIA CHORYCH 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie przeczytajcie fragment Ewangelii według św. Marka 2,1-12 

Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet 

przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło 

czterech.  Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, 

i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, 

odpuszczone są twoje grzechy».  A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach 

swoich:  «Czemu On tak mówi? [On] bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?» Jezus poznał 

zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach?  Cóż jest łatwiej: 

powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i 

chodź?  Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do 

paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»  On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł 

na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś 

podobnego» 

Odpowiedz: 

1. Co Pan Jezus uczynił dla paralityka? 

2. Na jaką chorobę cierpiał paralityk? 

Zadanie 

Proszę, zachęć do wspólnej modlitwy całą rodzinę w intencji wszystkich chorych. Pomódlcie się własnymi słowami 

lub podaną poniżej modlitwą  

Prosimy Cię, Pani Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną 

Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen 



Terapia ruchowa  24.04   Hubert 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 

Drodzy rodzice proszę o zastosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich 

materiałach. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry 

dziękuję. 

Lp.  

Zdjęcie/Rysunek 

 

Opis ćwiczenia 

 

Ilość 

powtórzeń 

 

Uwagi 

1. 

 

P.w.- siad prosty. Dłonie oparte 

na podłodze z tyłu.  

Ruch: Naprzemienne 

maksymalne zgięcia grzbietowe 

i podeszwowe stopy. 

 

6 powtórzeń. 

 

 

 

 
LN lewa noga 

PN prawa noga 
2. 

 

P.w.- siad ugięty. Stopy zgięte 

grzbietowo, pięty oparte na 

podłodze. Dłonie oparte na 

podłodze z tyłu 

Ruch: naprzemienne lekkie 

uderzanie piętami o podłogę 

 

6 powtórzeń 

3. 

 

P.w.- Siad ugięty. Przed 

stopami leży woreczek. 

Ruch: Chwyt woreczka palcami 

jednej stopy i wyrzut w górę 

( raz LN raz PN 

 

 

6 powtórzeń 

4. 

 

P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte. Palcami trzymamy 

woreczek. Ręce w 

„skrzydełka”. 

 Ruch: przejście do leżenia 

przewrotnego z położeniem 

woreczka na podłodze za 

głową. 

 

6 powtórzeń 

5. 

 

P.w.- Siad na krześle. Przed 

stopami na podłodze leży 

woreczek, dalej znajduje się 

miska (obręcz, szarfa) 

Ruch: Chwyt woreczka palcami 

jednej stopy i rzut do miski. 

 

6 powtórzeń 

6. 

 

P.w. – Siad na krześle. Na  

podłodze przed stopami leży 

woreczek. 

Ruch: Chwyt woreczka palcami 

obu stóp i wyrzut woreczka do 

przodu. 

 

6 powtórzeń 

7. 

 

P.w.- siad ugięty. Stopy zgięte 

podeszwowo, palce oparte na 

woreczkach pięty uniesione nad 

podłogę. 

Ruch: Prostowanie nóg z 

wysuwaniem woreczków w 

przód bez dotykania piętami 

podłogi 

 

6 powtórzeń 

Bibliografia: Owczarek S.- Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych 

 

 

 



Kacper L. 

Temat: Puzzle „Wiosna” 

24.04.2020 (p. Agnieszka B) 

Rodzicu, pomóż dziecku wykonać zadania. Przeczytaj polecenie. 

Rodzicu, opowiedz dziecku, co jest na obrazku, pokaż te elementy palcem. A następnie poproś: 

PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOWI I ODPOWIEDZ NA PYTANIA: 

 

1. Pokaż, gdzie jest tęcza, rzeka, słońce, kwiaty, pole? 

2. Rodzicu, wytnij obrazek (jeśli możesz) i potnij w paski. Poproś o złożenie obrazka w całość. Jeśli to 

konieczne, pomóż. 

zad. 2  

Zadanie możesz wykonać w zeszycie. Rodzicu, zapisz te wyrazy drukowanymi literami. Poproś, aby 

dziecko zapisało je po śladzie. 

WIOSNA   ŁĄKA  DRZEWA  TĘCZA  SŁOŃCE  POLA  RZEKA 

Adam Ł. 

 

Temat: LICZYMY. STRONA PRAWA/LEWA     (p. Agnieszka B. ) 22.04.2020 

 
DROGI RODZICU, PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU. 

 

1. Otocz (LUB WSKAŻ) zieloną pętlą ryby, które płyną w prawą stronę, a czerwoną- w lewą stronę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Policz, ile jest lizaków w danym kolorze. Narysuj tyle samo kropek. Możesz zapisać cyfrę obok. 
www.zielonaopiekunka.tk 

 
 

 

 

 

 

                                                                      

             

                  

 

 

 

Adam Ł.- rewalidacja indywidualna 24.04.2020    

Temat: Rozmowa na temat ptaków przylatujących na wiosnę oraz rozpoznawanie oznak tej pory roku, na 

podstawie oglądanych zdjęć.  

 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was 

ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem 

wykonywało  polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p6 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij w konewkę, następnie w kostkę do gry planszowej. 

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Uwięzione ptaki”.  

Po odsłuchaniu kliknij na strzałkę po prawej stronie i przejdź do następnego zadania. 

- kliknij w głośniczek. Odsłuchaj i wykonaj polecenie. Klikając w strzałkę przejdź do następnego 

zadania. 

- kliknij w ruchomą kostkę i chwilkę poczekaj, aż zadanie się „załaduje” 

- kliknij w głośniczki, odsłuchaj i wykonaj polecenia 

- gdy już prawidłowo wykonasz, zamknij kartę klikając na X i strzałką przejdź do następnego zadania 

- Obejrzyj film pt. „ W muzeum zabawek” 

- Przejdź do następnego zadania klikając a ruchomą kostkę. Wykonaj je poprawnie. 

       10. Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony. Na tym kończymy 

             dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

 

                                                                                                               Dziękuję. Pani Gosia 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p6


HUBERT C.  -  AAC 

IDENTYFIKACJA SYMBOLI -SMAK SŁODKI                             

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

ABY W MIARĘ SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. 

DZIECKO POWINNO ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO 

CZYM JE NARYSOWAĆ I ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.   

 

 

 

Adam Ł. Piątek 11.00-12.00 

Propozycje ćwiczeń  - Integracja Sensoryczna: 

1. Podskoki w górę w miejsca, próba przeskoku obunóż przez przeszkodę . 

2. Przejścia po murku i krawężniku o różnych szerokościach i wysokościach. 

3. Przedkładanie piłek z prawej strony na lewą , ze lewej na prawą w pozycji na brzuchu. 
 

 



LOGOPEDIA - KACPER L. 

W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum -czyli 

języka. Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządów-ponieważ 

rehabilitujemy je tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je 

wykonywać dwa razy dziennie nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na 

słuchawkach i tych dwóch zeszytach o których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i 

pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach również, pisałam. Powodzenia. 

 

Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie. 

1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w drugą całe 

wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy. 

2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i naprzemiennie 

dotykamy czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust. 

3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia twardego-

mówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma dużo kropek. Patrzymy, czy usta 

są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz, cz, rz, dż. Proszę je wykonywać 

codziennie po kilka razy. 

To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za mowę, połykanie 

śliny, trawienie pokarmowe itp 

Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć dmuchanie 

i robienie baniek. 

Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet samą kartkę i na niej 

porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na miejsce lub układamy 

na biedronce ,na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowa-fajna zabawa-ale pokazać musicie ,czyli nabrać 

powietrza z rurki i przenieść rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla oddechu, 

płuc oraz ruchomości warg, języka. Powodzenia. 

 

UWAGI DLA RODZICÓW 

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 Panie 

pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu. 

Pozdrawiam. 

 

                                                                                 Twardochleb Zofia-neurologopeda 
 

 

 

 


