
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:  

Poniedziałek  
TEMAT DNIA: Ziemia  

                                    ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

1. TEMAT ZAJĘĆ:  Utrwalamy wiadomości o skrzypcach  -   poniedziałek 

 

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 przeczytajcie wolno dziecku zagadkę. Na ilustracji poniżej są różne 

przedmioty, dziecko samo odszuka,  odpowie na zagadkę i poda nazwę. Następnie proszę przeczytać 

głośno głosy zwierząt i instrumentów a dziecko je powtórzy kilka razy.  

3. KUBA. Ty dasz radę sam przeczytać zagadkę. Czy znacz odpowiedź? Wskaż ją na obrazku  i zaznacz  

w kółko. ( Kartę zachowaj do powrotu do szkoły).  Potem przeczytaj – naśladuj odgłosy wszystkich 

zwierząt  

i instrumentów. 

ZAGADKA:   Zrobione są z drewna. Cztery struny mają. 

  Gdy pociągniesz smyczkiem, to pięknie zagrają.  Co to jest? 

 

 

 



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. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Rodzicu, niech twoje dziecko przeliczy dziś członków rodziny i wymieni pokrewieństwo. Jeżeli macie zdjęcia dalszej 

rodziny, to pooglądajcie je  i porozmawiajcie o pokrewieństwie. 

Zadanie dla Armanda, Emila, Bartka, Szymona. 

Wykorzystując pudełko na liczmany, obliczcie kartę pracy 

 

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


Zadanie dla Kuby i Piotra 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

Rodzicu, dziecko niech pokoloruje postać z „Gwiezdnych wojen” 

 

 

 

 

 



Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia równoważne. 

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 min. 2. Krążenia ramion w przód – 2 min. 3. Krążenia ramion w tył – 2 min. 4. Krążenia 

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

Przyrządy i przybory: taśma malarska lub sznurek, 2 laski lub kije od miotły. 

Ćwiczenia: 

1.Dziecko chodzi po pokoju jak bocian – wysoko 

unosi kolana. 

 
 

2.Dziecko chodzi po linii narysowanej kredą lub 

rozciągniętym sznurku.  

 
 

3.Dziecko idzie wzdłuż linii krzyżując stopy. 

 
 

4. Dziecko przeskakuje obunóż z jednej strony linii 

na drugą, przesuwa się wzdłuż linii. 

 
 

5.Dziecko z rodzicem w klęku podpartym podają 

sobie prawe ręce i unoszę lewe nogi. Licząc do 10 

starają się utrzymać równowagę. 

 

6. Dziecko stojąc na jednej nodze, unosi lewą nogę ugiętą 

w kolanie, przekłada pod nią lewą rękę i chwyta za nos. 

Stara się utrzymać równowagę. Powtarza unosząc prawą 

nogę. 

 
 

8. Dziecko idzie „krętą dróżką” - dwie linie lub sznurki na 

podłodze oddalone od siebie o ok. 30 cm. Dzieci pokonują 

tor nie dotykając go stopami. 

 
 

9. Dziecko pokonuje „tor prosty” – dwie równoległe linie 

– najpierw na całych stopach, następnie we wspięciu na 

palcach. Nie dotyka linii. 

 
 

Ćwiczenie oddechowe:  Dziecko w siadzie na piętach po 

głębokim wdechu nosem silnie dmucha na piłeczkę 

ustawioną na początku toru, stara sią, aby piłeczka 

potoczyła się jak najdalej. 

 

 

 

 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

Zadania dla: Szymona Sz., Armanda T., Bartosza Ł., Emil G. 

Temat: Przeliczamy do 5 . 

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  

Pokoloruj każdy rodzaj motyli na inny kolor. Policz, ile motyli każdego rodzaju znajduje się na rysunku. Liczby napisz 

na dole strony. Zapamiętaj je. 

 

                                                    

               

 

  

 

 

 



 Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Owoce. 

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

pomóżcie przy jego wykonaniu. 

Zadanie:   Napisz jakie są owoce. Wybierz potrzebne wyrazy z ramki. 

Jakie jest to jabłko? 

To jabłko jest (jakie?) …………………………………………………….. . 

Jakie jest to jabłko? 

To jabłko jest (jakie?) …………………………………………………. . 

Jaka jest ta  gruszka? 

Ta gruszka jest ( jaka?) ………………………………………………… . 

Jaka jest ta śliwka? 

Ta śliwka jest (jaka?) ……………………………………………………  . 

Jaki jest ten orzech? 

Ten orzech jest (jaki?) …………………………………………………. .  

jaki?    mały, duży, twardy, brązowy, dobry 
jaka?  mała, duża, miękka, żółta, fioletowa, 
dobra, słodka, soczysta, dojrzała 
jakie?  małe, duże, czerwone, zielone, słodkie, 
kwaśne 

 



Szymon Sz. Poniedziałek  13.00-14.00           Propozycje ćwiczeń: 

1.ćwiczenia kończyn górnych: krążenia, opadanie ramion, wymachy rąk, lekkie klaskanie, lekkie uderzanie dłońmi o 

podłogę, uda i kolana; dotykanie dłońmi różnych części ciała (także w powtarzającym się rytmie, np. głowa, brzuch, 

kolana, stopy); krążenia dłońmi; wystukiwanie rytmu bokiem dłoni, palcami; 

 

Terapia ruchowa S. Ziętal – Bartek, Armand   Zadania przy środzie. 

Wtorek 
TEMAT DNIA: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Utrwalcie dni tygodnia, wytnijcie etykiety lub zróbcie przyklejcie na klamerki do prania i na  kawałku sznurka, 

przyczepiajcie w odpowiedniej kolejności. To ćwiczenie możecie powtarzać codziennie. Zadanie dla Armanda, 

Emila, Bartka, Szymona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla Kuby i Piotra 

 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o układzie słonecznym. Do tego niech posłuży Ci poniższy rysunek. 

Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że na niebie jest słońce (wokół którego krążą planety), księżyc, który krąży 

wokół Ziemi i że są gwiazdy, które świecą  również w dzień tyko, że ich nie widać. 

Piotr i Kuba  

1.Wypisz planety we właściwej kolejności. 

2. Wypisz planety od najmniejszej do największej. ( sprawdźcie w Internecie). 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Rodzicu, dziecko niech powycina karty, następnie (przy pomocy Internetu) przyklejcie je na papierze w 

odpowiedniej kolejności od słońca i dorysujcie orbity np. 

 

  



 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątajcie swoje miejsce pracy, zróbcie zdjęcie i wyślijcie mi. 

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. 

 



Wychowanie fizyczne Temat: Ćwiczenia kształtujące z przyborami. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 

Rozgrzewka: Trucht w miejscu 3 min. lub taniec do ulubionej muzyki. 

Przyrządy i przybory: krążek lub talerzyk plastikowy, woreczek lub maskotka, laska lub kij od miotły. 

Ćwiczenia: wykonujemy 8-10 powtórzeń. 

1.Dziecko chodzi po pokoju z krążkiem – 

talerzykiem plastikowym na głowie. 

 
 

2. Dziecko chodzi po pokoju z woreczkiem na 

głowie, na sygnał wykonuje siad skrzyżny. Nie 

przytrzymuje woreczka rękoma. 

 
 

3. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Układa 

krążek-talerzyk na głowie i wykonuje skręty głową w 

prawo i w lewo, starając się, by krążek nie spadł. 

 
 

4. Dziecko w leżeniu na brzuchu z wyprostowanymi 

rękoma uniesionymi nad podłogę przekłada 

woreczek z ręki do ręki nad biodrami, następnie 

przed sobą. 

 
 

5. Dziecko w leżeniu na brzuchu trzyma w 

wyprostowanych rękach krążek, a na nim woreczek. 

Podnosi ręce nad głowę podrzucając woreczek. Nie 

opuszczając rąk na podłogę, stara się go złapać. 

 
 

6. Dziecko siedzi przed laską -kijem z ugiętymi 

nogami. Przenosi nogi nad laską wprzód i w tył, 

stawiając stopy na podłodze. 

 
 

7. Dziecko stoi, trzymając przed sobą laskę. 

Przekłada kolejno nogi nad laską, nie dotykając jej. 

Następnie w podobny sposób przechodzi z powrotem 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: Dziecko w klęku podpartym 

po wykonaniu głębokiego wdechu nosem, dmucha na 

piłeczkę. 

 

 

 



Rewalidacja indywidualna A. Majda – Emil, Armand, Kuba – Zadania jak wyżej. 

Środa            TEMAT DNIA: Zawód pilot, kosmonauta – Mirosław Hermaszewski 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Zadnie dla Armanda, Szymona, Emila i Bartka 

Rodzicu, zadaj j swojemu dziecku pytania typu: 

1. Wymień przedmioty, w tym pomieszczeniu, koloru np. zielonego, czerwonego itp. 

2. Wymień przedmioty szklane. 

3. Wymień przedmioty drewniane. 

4. Wymień przedmioty na których się siada. 

Rodzicu, pomóż wyciąć dziecku te rysunki i pomieszaj. Dziecko niech poklasyfikuje je i przyklei na 

kartce. 

 

 



Zadanie dla Piotra i Kuby 

 

 

 

 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Zadanie dla Armanda, Bartka, Emila, Szymona ( Pamiętajcie o swoich pudełkach do liczenia) 

Rodzicu przeczytaj dziecku zadania. Przeanalizujcie je o czym jest zadanie. Zapiszcie działanie i odpowiedź. Znasz 

swoje dziecko, jeżeli jest konieczność, zapisz działanie ołówkiem, a dziecko niech poprawi po śladzie. 

 

 

 

 

 

 



Karta prac dla Kuby I Piotra 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

 

To jest Mirosław Hermaszewski pierwszy Polak lotnik - kosmonauta, który 1978 roku odbył lot w kosmos. 



 

Opowiedz, jak wygląda kombinezon kosmonauty. 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Pokoloruj obrazek i dorysuj twarz. 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie i wyślij mi. 

W-F 

Wychowanie fizyczne. Temat: Zabawy z mocowaniem.  

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 3min. Lub taniec do ulubionej muzyki. 

Przyrządy i przybory: laska lub kij od miotły, 2 kocyki, piłka. 

Ćwiczenia: 

1.Dziecko w leżeniu na plecach, nogi ugięte stopy na 

podłodze. Rodzic trzyma dziecko za kolana i stara się 

je złączyć (liczy do pięciu). Dziecko stawia opór. 

 
 

2.Dziecko w leżeniu na brzuchu w rękach trzyma 

laskę. Rodzic w siadzie na piętach naciska laskę w 

dół (liczy do 10). Dziecko stara się utrzymać laskę 

nad podłogą. 

 
 

3.Dziecko i rodzic w leżeniu przodem na kocykach 

trzymają się za ręce. Uginając ręce w łokciach, 

przyciągają się do siebie, następnie prostując ręce w 

łokciach odsuwają się. 

 
 

4.Dziecko siedzi na kocyku z ugiętymi nogami. 

Stopy za kocem. Odpycha się stopami ślizgając się 

po podłodze. 

 
 

5.Dziecko siedzi z rękoma opartymi za sobą. 

Wewnętrzną stroną stóp trzyma piłkę. Rodzic siedzi 

przed dzieckiem i uderzeniem dłoni w piłkę stara się 

ją wybić ze stóp dziecka. 

 

6.Dziecko z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie. Na 

podłodze leży laska. Chwytają laskę stopami i starają 

się przeciągnąć ją na swoją stronę. 

 
 

7.Dziecko z rodzicem w siadzie skrzyżnym 

naprzeciwko siebie. Trzymają laskę w dłoniach i 

starają się ją przeciągnąć na swoją stronę. 

 
 

8.Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Oburącz za 

plecami trzyma laskę. Rodzic stoi za dzieckiem i 

ciągnie laskę w górę. Dziecko stawia opór. 

 
 

9.Dziecko stoi „na baczność”. Rodzic siedzi na 

piętach za dzieckiem, trzyma dłonie na jego plecach. 

Dziecko wykonuje opad całego ciała w tył. Rodzic 

utrzymuje dziecko i odepchnięciem przywraca do 

pionu. 

 

 

 



Rewalidacja indywidualna A. Majda – Emil, Armand, Kuba   Jak wyżej. 

 

Terapia ruchowa  20/22.04   -Bartosz;  Armand       22.04 - Szymon 

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 

 

 5 

powtórzeń. 

 

 

P.W. - pozycja 

wyjściowa. 

RR –ramiona 

NN -nogi 

LN - lewa noga 

PN - prawa noga 

 

2. 

 

Odwiedzenie kończyn 

górnych i kończyny dolnej 

stojąc na poduszce 

 

 5 

powtórzeń. 

3. 

 

Toczenie piłki wokół dysku 

(poduszki ). 

 

 

5 

powtórzeń. 

4. 

 

P.W. Ćwiczący w klęku 

prostym. Przenosimy ciężar 

ciała na LN nogę z 

jednoczesnym 

odwiedzeniem PN nogi. RR w 

bok. 

 ( trzymamy 5 sek.) 

 

 5 

powtórzeń. 

5. 

 

P.W. Ćwiczący w klęku 

podpartym.. Oba kolana na 

poduszce. Unoszenie LN  

( trzymamy 5 sek.) to samo 

PN 

 

 

 5 

powtórzeń. 



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. 

 

 5 

powtórzeń 

7. 

 

Ćwiczenie oddechowe 

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. 

 

 po 5 

powtórzeń 

 

 

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

 

Czwartek  
TEMAT DNIA: Statki kosmiczne - rakiety 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie przy wsparciu rodziców zbudujecie RAKIETĘ. Wysyłam Wam kilka 

propozycji. W swojej pracy wykorzystajcie materiał y wtórne: pudełka, kubeczki, kolorowy i szary papier, 

butelki po napojach itp. 

    

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Wykonanie rakiety 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Wykonanie rakiety 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątajcie swoje miejsce pracy. Zróbcie zdjęcie rakiety i wyślijcie mi. 

 



Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
Rozgrzewka: 

 bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan – 30 sekund. 

 bieg w miejscu z uderzeniami pięt o pośladki – 30 sekund. 

 przysiady- każde dziecko wykonuje 10 przysiadów (na całych stopach).  

 rowerek – w leżeniu na plecach dzieci naśladują jazdę na rowerze wykonując duże i powolne krążenia – jazda na 

rowerze pod górkę- i małe, szybkie krążenia- jazda na rowerze z górki. 
Ćwiczenia: 

1.Uczeń w leżeniu przodem, 

czoło oparte o splecione 

dłonie, nogi zgięte w kolanach 

stopy złączone. Przenosi stopy 

w lewo, powraca do pozycji 

wyjściowej, a następnie 

przenosi stopy w prawo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Uczeń w leżeniu przodem z ramionami 

rozłożonymi w bok. Unosi obie ręce 

maksymalnie w górę. 

 
 

3.Uczeń w leżeniu tyłem (ręce wzdłuż tułowia, 

kolana ugięte, stopy na podłodze) przenosi 

kolana na prawy bok. Powraca do pozycji 

wyjściowej. Następnie przenosi kolana na lewy 

bok. 

 
 

4.Uczeń w klęku podpartym lewą rękę odchyla 

maksymalnie w górę, patrząc na nią cały czas. 

Powraca do pozycji wyjściowej. Następnie 

wykonuje ten sam ruch prawą ręką. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Uczeń w klęku podpartym podnosi do góry prawą 

nogę i lewą rękę. Powraca do klęku. Następnie 

wykonuje ten sam ruch lewą nogą i prawą ręką. 

 

 

 

 

 

 

6.Uczeń w klęku podpartym, dłonie zwrócone 

palcami do wewnątrz, unosi lewą nogę w górę 

prostując ją i ugina ramiona, tak aby dotknąć 

czołem podłoża. Powraca do klęku. Następnie 

wykonuje identyczny ruch, podnosząc prawą nogę. 

 
 
 
 
 

 

7.Uczeń w klęku podpartym, podciąga lewe kolano 

w kierunku głowy, głową zaś wykonuje skłon 

między ramiona. Powraca do klęku. Wykonuje 

identyczny ruch prawą nogą. 

 

 
8.Ćwiczenie oddechowe: w leżeniu tyłem 

wyprostowane ręce przenosimy nad głowę, nie 

odrywając ich od podłoża. Wykonujemy wdech. 

Ręce powracają do tułowia i robimy wydech. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Wykonu- 

jemy 6-8 

powtórzeń 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

2. TEMAT ZAJĘĆ:  Relaksacja przy muzyce  -  czwartek 

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 tych uczniów, którzy nie mają Internetu -przygotowałam Krzyżówkę – wykreślankę  

z instrumentami.   

Przyjrzyj się uważnie, odszukaj ukryte instrumenty i zaznacz je każdy innym kolorem wg 

wzoru. 

                                                POWODZENIA  

SKRZYPCE,  FLET, CYMBAŁKI, PIANINO,  GITARA,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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


Twardochleb – Bartek, Piotr  

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. 

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 najprostrzych ćwiczeniach rozumienia weż, 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. 

 

Rewalidacja-zadania    Temat: Wiosna w ogrodzie 

opr.K.O.      Kuba P. 

 

1. Odzcytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz do zeszytu. 

 

PRACE W OGRODZIE. 

TO JEST WIOSENNY OGRÓD. 

NA GRZĄDKACH WYKONUJEMY PRACE OGRODOWE: 

KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE. 

WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI. 

WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I KWIATY. 
Pytania: 

• jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie? 

• z czego wyrosną warzywa? 

• z czego wyrosną kwiaty? 

• co trzeba robić aby rośliny rosły? 

 

2. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin . Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności. 

 

WKŁADAMY SADZONKĘ. 

WYKOPUJEMY DOŁEK. 

ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ 

SPULCHNIAMY ZIEMIĘ. 
 



Rewalidacja indywidualna A. Majda – Szymon, Bartek, Piotr 
Jak wyżej. 

Piątek  
TEMAT DNIA: Gwiezdne wojny – kino internetowe. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Przypomnij zasady prawidłowego mycia rąk. Pamiętaj, nie tylko dbamy o ręce, ale o całe ciało. Pamiętacie 

na pewno o codziennej zmianie bielizny, używaniu dezodorantu, wiem, że dbacie też o wasze włosy, są 

umyte i pięknie uczesane. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Zadanie dla Szymona, Emila, Bartka i Armanda 

 



Kuba i Piotr zadanie dla Was, przepiszcie poniższy wiersz. 

Agnieszka Karcz 

Kosmos 

Gdy zgasną wszystkie światła, a słońce oczy zmruży, 

Na niebie pojawi się mapa kosmicznej podróży. 

Ile gwiazd błyszczących i migoczących na niebie, 

Tyle odległych galaktyk i planet we wszechświecie. 

Ciemna otchłań, pełna niezbadanych miejsc, 

Wielu się zastanawia gdzie jej początek jest. 

A nasza Ziemia jedną z miliona planet jest, 

Niczym małą kropelką wśród oceanów łez. 

Wielką tajemnicą dla ludzkości wciąż jest, 

Odkryć choć mały skrawek przestrzeni tej. 

Mapę kosmicznej podróży już znamy, 

Może w przyszłości z niej skorzystamy. 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątajcie swój pokój, wytrzyjcie kurze, pościelcie łóżko, poukładajcie swoje książki i przybory szkolne. 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Dziś macie wyjątkowe zadanie. Proszę Was, abyście uściskali swoją mamę i podziękowali jej, że się Wami 

opiekuje, pomaga w lekcjach. Powiedzcie jej, że ją kochacie. Życzę miłego weekendu. 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ 
Temat: Wiosenny wianek. 

Do własnoręcznego wykonania wiosennego wianka potrzebujemy: 

 narysowane wzory kwiatów, 

 ozdobne papiery, 

 guziki, 

 nożyczki, 

 obręcz ze styropianu lub wikliny, wykorzystamy jako podstawa wianka. Jako obręcz może być okrągły 

papierowy talerz z wyciętym środkiem 

 tkanina do owinięcia obręczy, 

 szeroka tasiemka do zawieszenia wianka, 

 pistolet z klejem. 
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Sposób wykonania: 
1. Wytnij z szablonu kwiatki w trzech różnych rozmiarach. 

2. Odrysuj je na papierze (jednokolorowym i wzorzystym). Nasz wianek – składający się z 21 kwiatów – powstał z 63 

elementów w trzech wielkościach. 

3. Wytnij odrysowane kwiatki. 

4. Za pomocą nożyczek wywiń ostrożnie płatki tak, aby stały się przestrzenne. 

5. Połącz ze sobą elementy od największego do najmniejszego, używając pistoletu na klej. 

6. Przyklej kaboszon albo guzik tak, aby stał się ozdobnym środkiem kwiatka. 

7. Wytnij pas tkaniny lub użyj gotowej wstążki i owiń starannie podstawę wianka. 

8. Drugą wstążkę przewiąż na obręczy i zrób kokardę. Na niej zawiesisz wianek. 

9. Gotowe kwiatki przymocuj klejem do wianka jeden obok drugiego. 

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie im w wykonaniu tego zadania.  Z góry dziękuję 

za współpracę. 

Efekty pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy 

klasy. 

Pozdrawiam serdecznie.  Łukasz Kubalewski 


