
Rodzicu, jutro będziecie robić ser biały ze szczypiorkiem, rzodkiewką i śmietaną kładzione na listku sałaty, 

proszę postaraj się aby te produkty były w domu. 

Środa  

TEMAT DNIA: Nowalijki, piramida zdrowia. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Drogi uczniu, w dalszym ciągu ćwiczymy samodzielne ubieranie i rozbieranie się. Zwracaj uwagę na metki, 

które zawsze są z tyłu naszego ubrania. Zwróć uwagę też na szwy, jeżeli je widzisz, to to jest lewa strona 

ubrania, musisz odwrócić na prawą stronę i ubrać ponownie. Przypominam Ci, ponieważ już robisz się 

mężczyzną, codziennie zmieniaj skarpetki, majtki i koszulkę. Sama zmiana ubrania nic nie da, pamiętaj 

więc o wieczornym kąpaniu się, myciu co najmniej 2 razy dziennie zębów, używaj dezodorantu. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Zadanie dla Armanda, Emila, Szymona, Bartka.  

 

Drogi rodzicu, pomóż wykonać takie pudełko na liczmany, liczmany mogą być różne              ( fasola, 

patyczki, koraliki).  

Uczniu, oblicz poniższe przykłady, korzystając z tego pudełka  



 

 

Zadanie dla Piotra, Kuby. 

 



 

  RZODKIEWKA             SAŁATA                           SZCZYPIOR 

Rodzicu, jeżeli jest to możliwe wydrukuj, dziecko niech powycina obrazki, naklei i podpisze je. Jeżeli nie, 

poszukajcie podobne ilustracje w gazecie i podpiszcie. Bartek i Szymon poprawiają po śladzie, Piotr 

pięknie przepisuje. 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

 

 

Drogi rodzicu, porozmawiaj ze swoim dzieckiem o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną( pogoda, 

kwiaty, ptaki) 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Rodzicu,  wydrukuj lub podobnie naszkicuj. 

Uczniu, pokoloruj dowolną techniką. 



 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij mi je. 



W-F  Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu, w ruchu, rzuty do celu. 

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

ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: Trucht w miejscu – 2 min.; Krążenia ramion w przód – 2 min; Krążenia ramion w tył – 2 min. 

Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę.; Skrętoskłony - po 5 razy na stronę 

Ćwiczenia: 

1.  Dziecko w siadzie skrzyżnym (po turecku) .Rzuca 
worek w górę i stara się go złapać - oburącz, raz prawą, 
raz lewą ręką, rzuca prawą, łapie lewą ręką, rzuca 
oburącz, ale przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3 
razy) 

 

 
 
2. Dziecko w siadzie podpartym trzyma woreczek stopą 
i stara się go rzucić jak najwyżej. 

 
 
3. Dziecko z woreczkiem na głowie wykonuje 
energiczny wyskok w górę tak, aby woreczek oderwał 
się od głowy. Następnie stara się go złapać w dłonie. 
 

 
 

 

4. Dziecko w siadzie skrzyżnym trzyma krążek- 
talerzyk w rękach a na nim woreczek. Podrzuca 
woreczek w górę i stara się złapać na krążek. 
 

 
 

5. Dziecko rzuca woreczki do miseczki z odległości 

2-3 metrów. Jedna ręka – prawa, lewa. 

 
 
6. Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą woreczek 

i stara się wycelować w tarczę. 

 
 
7. Dziecko w leżeniu na brzuchu trafia 
woreczkami w toczącą się piłkę. 

 

 
 
 
 
 
Wykonujemy 
6- 10 
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 

 

 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda          Zadania dla: Szymona Sz., Armanda T., Bartosza Ł., Emil G. 

Temat: Ćwiczymy pisownię i oswajamy się z literką o . 

Szanowni rodzice przekazuję waszym dzieciom do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadźcie je , po 

powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie. 

  Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści zadań i pomoc przy ich wykonaniu. 

Zadanie  

Postępuj zgodnie z poleceniami. 

 

 

a) Nazwij poszczególne części twarzy. 

b) Pokoloruj na żółto te prostokąty, w których jest jedna głoska „o”. 

c) Pokoloruj na zielono prostokąty z dwiema głoskami „o”. 

 
Zadanie  

Dopisz samodzielnie lub popraw po śladzie , na przemian małe i wielkie litery „o”, zaczynając od małej. 

 o O o O o O o O o O o O o  

………………………………. 

……………………………….. 
 

 

 

 

oko 

usta 

policzek 

brew 

włosy 

broda 

czoło  
ucho 

nos  



Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Układamy zdania. 

Drodzy rodzice, jeśli to będzie konieczne odczytajcie swoim dzieciom treść zadania i 

pomóżcie przy jego wykonaniu. 

Zadanie  

Ułóż odpowiedź z podanych wyrazów. 

 

 

 

 
 

1. Gdzie były dzieci? 

 

……………………………………………………….. . 

 

2. Odszukaj w ramce i wpisz odpowiedzi. 

 Dokąd poszły dzieci? 
…………………………………………………………………. . 

 Po co poszły dzieci? 

……………………………………………………. . 

 Co leży pod drzewami? 

………………………………………………........ . 
 

Dzieci poszły po kasztany, żołędzie i liście. 

Dzieci poszły do parku. 

Pod drzewami leżą liście, kasztany i żołędzie. 

 
 

były  

w parku. 

na wycieczce 

Dzieci  



Terapia ruchowa  15.04   Bartosz;  Armand;  Szymon – S. Ziętal 

Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.  

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. 

 

Wymachy PN i LN w przód i tył 
stojąc na poduszce  

 
2 serie po 5 
powtórzeń każdej 
nogi. 

 
 
P.W. - 
pozycja 
wyjściowa. 
RR –ramiona 
NN -nogi 
LN - lewa 
noga 
PN - prawa 
noga 

 

2. 

 

Odwiedzenie kończyn górnych i 
kończyny dolnej stojąc na 
poduszce . 

 
2 serie po 5 
powtórzeń każdej 
nogi. 

3. 

 

Toczenie piłki wokół dysku 
(poduszki ). 

 
2 serie po 5 
powtórzeń każdej 
nogi. 

4. 

 

P.W. Ćwiczący w klęku prostym. 
Przenosimy ciężar ciała na LN 
nogę z jednoczesnym 
odwiedzeniem PN nogi. RR w 
bok. ( trzymamy 5 sek.) 

 
2 serie po 5 
powtórzeń każdej 
nogi 

5. 

 

P.W. Ćwiczący w klęku 
podpartym.. Oba kolana na 
poduszce. Unoszenie LN ( 
trzymamy 5 sek.) to samo PN. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń każdej 
nogi. 

6. 

 

P.W. Leżenie tyłem, obie stopy 
na poduszce. Ręce wzdłuż 
tułowia. Unosimy miednicę w 
górę i prostujemy LN  - powrót 
do P.w. To samo PN. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

7. 

 

P.w.: leżenie tyłem ( na plecach) 
NN ugięte w kolanach. 
Wyprostowane ręce przenosimy 
w górę i za głowę wykonujemy 
wdech. Ręce powracają ta samą 
drogą wydech. 

 
 5 powtórzeń 

Ćw. 
oddechowe 
 
 

W. Stryła, A.M. Pogorzała – Ćwiczenie propriocepcji w rehabilitacji. 

 

 

 



Czwartek  

TEMAT DNIA: Wiosenne gotowanie – biały ser ze szczypiorkiem 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Dziś na śniadanie przygotujecie sobie ser ze szczypiorkiem, rzodkiewką i śmietaną, kładzione na listku 

sałaty. Pamiętaj , aby wszystkie warzywa ( wymień ich nazwę) dobrze umyć. Pod kontrolą rodziców, w 

miarę samodzielności dziecka, posiekajcie szczypiorek, pokrójcie rzodkiewkę i wrzućcie do miseczki. 

Dodajcie biały ser, śmietanę i odrobinę soli. Pomału to wszystko wymieszajcie. Na kromce chleba 

posmarowanej masłem połóż liść sałaty, nałóż łyżkę twarogu.. Życzę smacznego. 

Zajęcia rozwijające kreatywność     Wykonanie pracy. Zrób zdjęcie i wyślij mi. 

Zajęcia rozwijające kreatywność      Spożycie śniadania. 

Zajęcia rozwijające kreatywność      Posprzątanie miejsca pracy. 

W-F     Temat: Gry i zabawy z piłkami. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem 

kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

 

Ćwiczenia: Wykonujemy 10-15 powtórzeń. 

1.Dziecko z rodzicem rzucają do siebie piłką po 

koźle. Piłka odbija się w wyznaczonym miejscu. 

Rzuty jedną ręką, łapiemy w obydwie. 

 
2. Rodzic rzuca piłkę do dziecka, dziecko łapie ją w 

obie ręce. Po każdym chwycie dziecko oddala się o 

krok w tył. 

 
3. Dziecko z rodzicem w siadzie ugiętym podają 

sobie  piłkę.  

 
4. Dziecko przekłada piłkę pod ugiętą i uniesioną 

nogą. Raz prawą, raz lewą. 

 

 

7. Dziecko rzuca piłkę o ścianę i łapie ją w obie rece. Po 

złapaniu piłki oddala się o krok od ściany. 

.  
8. Dziecko w pozycji stojącej przetacza piłkę wokół 
tułowia. 

 

 
 
9. Dziecko w leżeniu przodem w wyprostowanych rękach 

trzyma piłkę. Rodzic w siadzie na piętach w odległości 2m 

ręce układa w kółko – „kosz”. Dziecko trafia piłką do 

„kosza” 

 



5. Dziecko zza pleców rzuca piłkę nad głową w 

przód i łapie ją przed sobą. 

 

 
6. Dziecko z rodzicem odwróceni do siebie plecami 

w odległości 50 cm podają sobie piłkę raz z prawej, 

raz z lewej strony.  

 

 

10. Dziecko w leżeniu przodem trzyma piłkę w dłoniach 

wyciągniętych przed siebie, rodzic uderzeniem dłoni 

próbuje wybić ją z rąk leżącego. 

 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: 

Marsz w głębokimi wdechami nosem i wydechami ustami 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

                                Zajęcia rozwijające kreatywność – muzyka   CZWARTEK 

1. Temat zajęć:  poznajemy instrumenty smyczkowe-skrzypce -  środa 

 rodzicu, zrób  proszę 1 zdjęcie  lub  nagraj  krótki  filmik  podczas zajęć i  prześlij  na  

kontakt  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... 

3. Rodzicu, jeżeli masz możliwość połączenia się z internetem, kliknij w poniższy link                  

https://www.youtube.com/watch?v=wv1ev9cz6iq  
 

RODZICU, oglądnijcie z dzieckiem i posłuchacie krótki filmik… zwróćcie uwagę na:  

- jakie dźwięki wydają skrzypce, 

- w jaki sposób dziewczynka trzyma skrzypce podczas grania,   

- jak wygląda smyczek.   

Jeżeli  nie macie łączności z internetem, dziecko wykonuje zadania, jak poniżej  

https://www.youtube.com/watch?v=wv1ev9cz6iq


4. Drodzy rodzice …wszystkie zadania, jakie przygotowałam wykonujcie razem z 

dzieckiem. Zadania nie są trudne   przeczytajcie dziecku poniższy tekst. W trakcie 

czytania, dziecko odszukuje na ilustracji poszczególne elementy skrzypiec.  
 

Skrzypce należą do grupy instrumentów smyczkowych. 

Są  najmniejszym i najwyżej brzmiącym instrumentem smyczkowym. Skrzypce mają 4 

struny, na których gra się za pomocą smyczka. Dlatego grupa nazywa się grupą 

instrumentów smyczkowych. Smyczek,jest to sprężysty drewniany kij, na którym 

zamocowane jest pasmo włosia końskiego. Skrzypek opiera instrument na lewym ramieniu, 
przytrzymując brodą. W prawej ręce trzyma smyczek, którym ciągnie po strunach.  

 

 

 

 

 

 

 

Poniższa ilustracja przedstawia instrumenty smyczkowe, od najmniejszego do 

największego. Pokaż, zaznacz skrzypce.  

Dziecko, które dostało zadania wydrukowane, wypełnia je, zaznacza  

i przechowuje do powrotu do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 



Drodzy rodzice, jeżeli macie możliwość, proszę wydrukować poniższą ilustrację. Obrazek 

różni się 3 szczegółami, …popatrz uważnie, odszukaj je i zaznacz. (proszę zachować do 

powrotu do szkoły) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA  Bartek, Piotr  
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 
 
 



Rewalidacja-zadania                                 Temat: Wiosna-ptaki 

opr.K.O 

Kuba P. 

 

1. Przeczytaj tekast I odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz do zeszytu. 

 

             PTAKI ZAKŁADAJĄ GNIAZDA, ABY ZŁOŻYĆ W NICH JAJA, Z 

 

 KTÓRYCH POTEM WYLĘGNĄ SIĘ PISKLĘTA.  BUDUJĄ GNIAZDA NA 

 

DRZEWACH I W GAŁĄZKACH  KRZEWÓW, W DZIUPLACH I 

 

 ZAKAMARKACH, NA DACHACH, W TRAWIE I BRUZDCE ZIEMI. 

 

 GNIAZDKA SĄ ROZMAITE- A  JAKIE , POCZYTAJCIE. 

 

            BOCIANY BUDUJĄ SWE GNIAZDA WYSOKO NA SŁUPACH, NA 

 

 STODOŁACH I DACHACH DOMÓW.  SIKORKI ZAKŁADAJĄ MIESZKANIA 

 

 W DZIUPLACH DRZEW. GNIAZDO SROKI WYGLĄDA JAK DUŻA KULA 

 

 ZAWIESZONA NA GAŁĄZCE DRZEWA. JASKÓŁKI LEPIĄ GNIAZDA Z 

 

GLINY.  UMIESZCZAJĄ JE POD DACHAMI DOMÓW. KAWKI WIJĄ 

 

 GNIAZDA Z GAŁĄZEK, SZMATEK I SŁOMY. UKRYWAJĄ JE W 

 

 DZIUPLACH SZCZELINACH MURU I W KOMINKACH. WRONA ZAKŁADA 

 

 GNIAZDO W UKRYCIU NA WYSOKIM DRZEWIE. 

 Pytania: 

-Gdzie budują gniazda bociany? 

-Jak wydląda gniazdo sikorki? 

-Po co ptaki robią gniazda? 

 

2. W miejsce kropek wpisz odpowiednie litery. 

BOCIAN       B..CI..N 

 

JASKÓŁKA    J..S..ÓŁKA 

 

SKOWRONEK   SK..WR..N..K 

 

SZPAK     SZP..K 
 

 

 

 



Piątek    TEMAT DNIA: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Utrwalenie pojęcia wyższe -  niższe, większe – mniejsze. 

Rodzicu, wystaw kilka pojemników (np. do przechowywania żywności), a dziecko niech poukłada od 

najmniejszego do największego. Sprawdźcie też, który z nich jest największy (możecie przelewać wodę). 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Rodzicu, wydrukuj lub narysuj podobne. Uczniu, popraw po śladzie 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

Z plasteliny ulep poznane w tym tygodniu nowalijki czyli rzodkiewkę, szczypior (może 

wychodzić z cebuli), sałatę ( sałata – to nierówne kółka posklejane dookoła) 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij mi je. 

 

 


