
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:  Moja rodzina 

Poniedziałek 

TEMAT DNIA: Mój tato 

Religia 
KATECHEZA 1 
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=c9MW_tisDy4 

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne: 

Rodzicu Armanda, Szymona, Emila i Bartka  czytaj swojemu dziecku polecenia i w miarę możliwości dziecka 

udzielaj mu pomocy. Pracujemy już kilka tygodni i wiecie państwo, że dzieci są mało samodzielne i 

wymagają dużo pomocy osób drugich. W szkole tę czynność wykonywałam ja, teraz Wam przypadło to w 

udziale. Chcę poprosić państwa o możliwość ułatwienia mi pracy. Jeżeli napiszę, że zadanie  jest dla 

Waszego dziecka to znaczy, że należy mu udzielić wszelkiej pomocy, czyli państwo czytacie polecenie, 

wyjaśniacie je dziecku, w razie potrzeby piszecie wyrazy lub liczby, a dziecko poprawia po śladzie itp. 

czynności. Chodzi mi o to, żebym za każdym razem nie zwracała się do Was o tę pomoc. Dziękuję za każdą 

okazaną mi życzliwość i zrozumienie. 

Zadania dla Kuby i Piotra są troszkę trudniejsze, jednak niemniej chłopcy też wymagają wsparcia. Jeżeli 

zadania okazują się za trudne, mogą wykonać łatwiejszą wersję. 

 

 

 

http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4


Zadanie dla Szymona, Bartka, Emila i Armanda  

Opowiedz jakie czynności wykonuje tata    

   

           

A teraz opowiedzcie jakie czynności wykonuje wasz tata. 

Kuba i Piotr 

Wykonajcie powyższe zadanie  i podpiszcie obrazki. Zdania możecie zapisać w zeszycie. 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Dzień Ojca obchodzimy  23 czerwca , myślę, ze rozmawiając o rodzinie warto przypomnieć 

sobie tę datę i zapamiętać. Pokolorujcie tę kartkę z kalendarza.  



 

 

 



W-F Temat: Ćwiczenia równoważne. 
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; Krążenia ramion w tył; Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 

10 w lewą stronę; Skrętoskłony - po 5 razy na stronę. 
Przybory: poduszki/woreczki 

Ćwiczenia: 
1.Pozycja stojąca. Głowa wyciągnięta w górę. Ręce w pozycji 
„skrzydełek”. Poduszka/woreczek na głowie. 

 
 
2.Klęk prosty na dwóch poduszkach. Głowa wyciągnięta w 
górę. Ręce w  „skrzydełka”. Woreczek lub trzecia poduszka 
na głowie. 

  
3.Pozycja stojąca na dwóch poduszkach. Głowa wyciągnięta 
w górę. Ręce w „skrzydełka”. 

 
4.Ćwiczenie jw. na jednej poduszce 
 

 

5.Pozycja stojąca. Poduszki na podłodze w jednej linii w 
odległości ok. 30 cm od siebie. 
 

 
6.Pozycja stojąca obunóż na poduszce. Skłon w przód z 
dotknięciem dłońmi podłogi. 

 
7.Klęk prosty jednonóż na poduszce. Ręce wyprostowane, 
wyciągnięte w bok. 

 
Ćwiczenie oddechowe: nadmuchiwanie balonika. 

 

Bibliografia: ”Ćwiczenia korekcyjne z przyborami Thera-Band” pod red. Sławomira Owczarka. 

 

 

 

 

 

 

Utrzymaj pozycję 5-
10 sekund. 
Trudniejsze warianty: 
- ugięcie i wyprost 
nóg, 
- marsz. 

Utrzymaj pozycję 
5-10 sekund. 
Uwaga: 
Stopy znajdują się 
nad podłogą. 

Utrzymaj pozycję 
5-10 sekund. 
Trudniejszy 
wariant: 
-ugnij i wyprostuj 
nogi 
 

 

 

 

Maszeruj po poduszkach. 
Warianty: 
-marsz z wysokim 
unoszeniem kolan 
-marsz krokiem 
dostawnym. 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

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

Temat: Orientacja przestrzenna. 

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 1 

Uzupełnij obrazek zgodnie z instrukcją. 

To jest ogrodnik Jakub. 

 Na prawym rękawku koszuli ma łatę w kształcie trójkąta. 
 Na lewym policzku ma pieprzyk. 
 Pod nosem ma wąsy. 
 Po jego  prawej stronie rośnie drzewo. 
 Nad jego głową świeci słońce i leniwie płyną chmurki 

Na koniec pokoloruj obrazek, nazwij wszystkie kolory kredek, których użyłeś. 

                                      

 

 



Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Rozwijamy kreatywne myślenie. 

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

wykonaniu. 

Zadanie 1.  

Z rozsypanek literowych ułóż wyrazy. 

 

R T U S W A A K       ………………………………….. 

 

K N E G A R               …………………………………… 

 

R D W O E Z          …………………………………….. 

 

A S O M H C Ó D   …………………………………… 

 

O K P M U T R E …………………………………… 



Integracja Sensoryczna – E. Gancarz – Szymon Poniedziałek  13.00-14.00 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Seryjne skoki obunóż do przodu. 

2. Zabawa” w raz dwa trzy baba jaga patrzy”. 

3. Malowanie farbami powietrznię kartki opuszkami palców. 

Terapia ruchowa  25/27.05  - Bartosz;     27.05 - Szymon 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladków i  grzbietu. 
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. 

 

Pozycja wyjściowa – stanie w małym rozkroku, 
głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany 
przed siebie. Ręce wyprostowane, wyciągnięte w 
górę. 
Ruch - opad tułowia w przód a następnie do 
pozycji wyjściowej.  

 
 2 serie po 5 
powtórzeń 

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

 
Podczas 
wykonywania 
ćwiczeń w 
leżeniu 
przodem 
podkładamy 
zwinięty 
kocyk 
(ręcznik) pod 
brzuch na 
wysokości 
pępka. 

 

2. 

 

 P.w.- leżenie tyłem. Nogi wyprostowane. Ręce 
wyprostowane, wyciągnięte w bok. 
 Ruch - uniesienie jednej nóg z próbą dotknięcia 
kolanem do łokcia ręki przeciwnej.  

 
2 serie po 5 
powtórzeń 
 
 

 

3. 

 

P.w. - leżenie przodem. Nogi zgięte w stawach 
kolanowych pod kątem 90 stopni, złączone. 
Dłonie pod brodą. Pod brzuchem w okolicy pępka 
zrolowany kocyk. 
Ruch - uniesienie obu ud nad podłogę.  

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

4. 

 

P.w. - leżenie przodem. Dłonie pod brodą. Pod 
brzuchem w okolicy pępka zrolowany kocyk. 
Ruch - napinanie pośladków. (wytrzymać 3 sek.) 

 
 2 serie po 5 
powtórzeń 

5. 

 

P.w. - leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na 
podłodze. Ręce w pozycji „skrzydełek” leża na 
podłodze.  
Ruch - przyciąganie kolan do klatki piersiowej. 

 
 2 serie po 5 
powtórzeń 

6. 

 

P.w. - leżenie tyłem, nogi ugięte, miedzy stopami 
piłka. Ręce wyprostowane leżą na podłodze przy 
głowie. 
Ruch - przejście do leżenia przewrotnego z 
włożeniem piłki w dłonie. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

7. 

 

P.w. - leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na 
podłodze. Ręce w pozycji „skrzydełek”.  
Ruch - wdech nosem, a następnie 

 
 5 powtórzeń 

 
 

Owczarek S.-  Atlas ćwiczeń korekcyjnych.  

 



Wtorek 
TEMAT DNIA: Moja mama 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

    
  Czy twoja mama wykonuje jeszcze jakieś czynności. Opowiedz o tym. 
Kuba i Piotr  
Podpiszcie obrazki, zadania zapiszcie w zeszycie. 
Zajęcia rozwijające kreatywność 
 Rodzicu, jeżeli jest potrzeba pomóż dziecku wyciąć te obrazki i pociąć na paski. Dziecka 
zadaniem jest ułożyć twarz, a tym samym utworzy się podpis. Pomóżcie dzieciom go 
przeczytać. 

     

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Z okazji Dnia Matki zrobimy dziś  „Kolorowe serduszka” według wzoru na rysunku wytnij 6 

pasków kolorowego papieru 2 długie, 2 dłuższe, 2 najdłuższe, następnie przyklej paski na 

wykałaczkę. Przyjrzyj się ilustracji. 

    

Zajęcia rozwijające kreatywność  

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

 



Pokoloruj kartkę z kalendarza 

 

Religia 
TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO 
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 

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


W-F Temat: Ćwiczenia kształtujące z przyborem. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: marsz w miejscu – 2 min.; bieg z wysokim unoszeniem kolan -1 min., pajacyki – 15 powtórzeń, 

przysiady – 10 powtórzeń. 

Przybory: piłeczka tenisowa. 

Ćwiczenia: Wykonaj 6-8 powtórzeń. 

1.Postawa stojąca. Połóż piłeczkę na głowę i utrzymaj ją  kilka 
sekund balansując ciałem. 

 
2.W siadzie skrzyżnym przerzucaj piłeczkę z ręki do ręki przed 
sobą. To samo – za sobą 

 
 
 

3.Stojąc – przekładaj piłeczkę nad głową z prawej ręki do 
lewej i dołem za sobą z lewej do prawej. Następnie w 
przeciwną stronę. 

 
4. W siadzie płaskim – podrzucaj piłeczkę prawą ręką i 
chwytaj lewą. Następnie podrzucaj lewą , a łap prawą ręką. 

 

5.Stań we wspięciu na palcach, trzymaj piłeczkę w dłoniach 
wyciągniętych w górę – opuszczaj i chwytaj piłeczkę przed 
sobą. 

 
6.W leżeniu tyłem – przetaczaj piłeczkę od stóp do klatki 
piersiowej. 

 
7.W leżeniu przodem – kozłuj piłeczkę raz jedną, raz drugą 
ręką wyprostowaną przed sobą. 

 
8.W leżeniu przodem – podrzucaj piłkę coraz wyżej z jednej 
ręki do drugiej. 

 
Ćwiczenie oddechowe: leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia. 
Wdech nosem i przeniesie rąk za głowę. Wydech ustami – 
ręce powracają do tułowia. 

 
 

Bibliografia: Michał Niewiadomski „Gimnastyczna metoda zadaniowa”. 

 

 

 

 

 



Środa  
TEMAT DNIA: Święto mojej mamy, święto mojego taty. 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Obowiązki i przyjemności w rodzinie. 
Przyjrzyj się obrazkom i opowiedz, co rodzina robi na każdym z nich, jakie ma obowiązki i 
jakie przyjemności. 
Kuba i Piotr 
Prostym zdaniem podpiszcie obrazki, a zdania wpiszcie do zeszytu. 

      

      

   

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Wytnij puzzle i ułóż je, możesz przykleić na kartce 



 

 

 



Zajęcia rozwijające komunikatywność 

Wytnij podpisy i przyklej pod właściwym obrazkiem. 

   

 

   

 



Zajęcia rozwijające kreatywność 

    



 

Wykonaj najpierw polecenie, a następnie wytnij postacie i w klej do domku tyle ile jest osób 

w twojej rodzinie. Jeżeli kogoś brakuje dorysuj. Pokoloruj dom i tło. 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie i wyślij  mi. 



W-F Temat: Pokonywanie toru przeszkód. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: Bieg w miejscu 2 min.; Krążenia ramionami w przód i tył.; Krążenia biodrami.; Skrętoskłony. 

Ćw. na 

torze 

przeszkód 

1. Dziecko wykonuje przeskoki. Szarfy (hula-

hopy) ustawione w odległości 20-30 cm 

 
 

2. Dziecko wykonuje slalom na czworakach. 

 
 

3. Dziecko siedzi na kocyku i odpycha się od 

podłogi (3-4m) 

 
 

4. Dziecko w podporze tyłem porusza się po 

pokoju, starając się utrzymać piłkę na brzuchu. 

 

5.Dziecko chodzi na czworakach, 

popychając piłkę głową. 

 
4. Dziecko przechodzi po linii lub 

sznurku stara się utrzymać równowagę. 

 
 

5. Dziecko przechodzi pod laseczką 

gimnastyczną (kijkiem). 

 
 

6. Dziecko przeskakuje nad laseczką 

gimnastyczną (kijkiem). 

 

Dziecko 

wykonuje 6-8 

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia w 3 

seriach.  

 

Drodzy Rodzice, tor przeszkód  można zmodyfikować wg inwencji dzieci i warunków domowych. Dzieci mogą 

przechodzić slalomem między różnymi przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze, 

przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce itp. 

Czwartek  

TEMAT DNIA: Ja członek mojej rodziny 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Na dzisiejszych zajęciach zrobimy drzewo genealogiczne. Drzewo zaczynają od dołu dziadkowie, czyli po 

jednej stronie rodzice mamy, a po drugiej rodzice taty. Następnie rodzeństwo mamy i taty ( mama i tata 

zaznaczeni blisko siebie), a na samej górze ty i twoje rodzeństwo. Sposobów na wykonanie drzewa jest 

bardzo dużo, każda forma mile widziana. Najłatwiej jest wyciąć paski papieru i napisać imiona członków 

rodziny. Następnie rozłożyć je we właściwym miejscu, przykleić i narysować drzewo, oczywiście estetycznie 

pokolorować.  



To jest przykład takiego drzewa          

 
Zajęcia rozwijające kreatywność  - 2h 
Wykonanie drzewa. 
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie i wyślij mi. Życzę przyjemnej pracy ( może będzie okazja 
wyciągnąć stare zdjęcia). 
 

W-F Temat: Ćwiczenia zwiększające zwinność i szybkość. 
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. lub taniec do muzyki.  
Przybory: ringo, laska/kij, hula-hop, sznurek/taśma malarska 

Ćwiczenia: 
1.Dziecko trzyma w ręce ringo, podrzuca je w górę. 
Następnie stara się złapać opadające ringo na przedramię. 

 
2.Rodzic w siadzie na piętach trzyma nad podłogą laskę. 
Dziecko przeskakuje obunóż nad laską i obiega rodzica. 

 
3.Dziecko stoi, trzyma przed sobą oburącz hula-hop. 
Wykonuje przeskoki przez nie jak przez skakankę. 

 
4.Na podłodze kładziemy sznurek lub przyklejamy taśmę. 
Dziecko przeskakuje obunóż z jednej strony linii na drugą, 
posuwając się wzdłuż linii. 

 

5.Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Na wyprostowanej dłoni 
ustawia pionowo laskę. Stara się ją utrzymać jak najdłużej. 

 
6.Dziecko z rodzicem stoją naprzeciwko siebie w odległości ok 
1,5m, w prawych rękach trzymają laski oparte o podłogę. Na 
sygnał puszczają swoje laski i biegną, starając się złapać laskę 
partnera. 

 
7. Dziecko stoi, trzyma laskę, następnie puszcza, wykonuje 
klaśnięcie w dłonie i stara się chwycić laskę, zanim upadnie. 

 
8.Dziecko stoi, trzyma w rękach laskę, następnie puszcza ją i 
wykonuje obrót o 360o

 . Stara się złapać laskę zanim upadnie. 
Ćwiczenie wykonujemy raz w prawą, raz w lewą stronę. 

 
 

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka” 



Zajęcia rozwijające kreatywność  
                       2. TEMAT ZAJĘĆ:  Ilustracja ruchowa do pios „Piosenka o sprzątaniu” - czwartek 
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do 
szkoły. 

1. RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu  
i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia 
KLASZCZEMY NA POWITANIE   
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  
TUPIEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  
SKACZEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  
TAŃCZYMY NA POWITANIE  
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

2. DROGI RODZICU, kliknij w link piosenki z ostatnich zajęć https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  
 a ty Kuba, przeczytaj samodzielnie tekst piosenki. Przypomnijcie sobie, o czym mówią słowa piosenki? Jak możecie 
pomagać rodzicom w domu, jakie obowiązki możecie wykonywać w bezpieczny sposób?  

3. Kolejna zabawa będzie polegała na zilustrowaniu ruchem własnego ciała tekstu całej piosenki. Najpierw 
przeczytajcie dziecku słowa każdej zwrotki i refrenu i spróbujcie zilustrować te wszystkie czynności. Np. pranie… 
bierzecie do rąk małą ściereczkę i udajecie, że ją pierzecie. Sposób wykonywania jest całkiem dowolna.  
Najważniejsze, żeby przy piosence dobrze się bawić.  
Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia podczas tej zabawy i przesłać do wychowawcy. 

MIŁEJ ZABAWY 😊 
LOGOPEDIA Twardochleb – Bartek, Piotr   
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, że 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, że 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


Rewalidacja-zadania  opr.K.O    Kuba P. 

 

1. Naucz się czytać . Poprawnie nazwij zwierzęta lęśne, podziel wyrazy na sylaby klaszcząc w ręce. Wyrazy 

zapisz do zeszytu. 

OLEK JEST W LESIE. 

CHŁOPIEC JEST CICHO, BO W LESIE MIESZKAJĄ ZWIERZĘTA. 

OLEK WIDZI RUDEGO LISA. TAM JEST DZIĘCIOŁ! 

ON STUKA W DRZEWO. TERAZ OLEK IDZIE OBOK DUŻEGO MROWISKA. 

O! MRÓWKA! JAKA ONA JEST MAŁA! 
                                                                             LAS 

 

 

CICHO                                   

                          

                                                                       

 

 

 

 

 

 

       

LIS                           DZIĘCIOŁ               MRÓWKA            MROWISKO 

 

2. Uzupełniej zdania wykorzystują wyrazy z ramki, zdania zapisz do zeszytu. 

 

W LESIE TRZEBA BYĆ   …………………… 

W MROWISKU MIESZKAJĄ ……………….. 

LIS MA DŁUGI   ………….   I JEST ……………DZIĘCIOŁ JEST LEKARZEM , BO 

LECZY …………… 

 

CICHO          DRZEWA              MRÓWKI               RUDY         OGON 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piątek  
TEMAT DNIA: Zasady i relacje panujące w mojej rodzinie. 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Bartek, Emil, Armand, Szymon 

Poćwiczcie rączkę

 



 

Kuba i Piotr 
Przepiszcie do zeszytu wiersz „Na straganie”, może być 10 – 15 linijek 
 
 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Dojdź do sypialni. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
Pokoloruj obrazek, kolory na obrazku zapisane są w języku hiszpańskim, dlatego tłumaczę: 

1. niebieski 
2. żółty 
3. czerwony 

 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
Posprzątaj soje miejsce pracy i pamiętaj też o czystości w swoim pokoju. 
 
Dawno nie przypominaliśmy o higienie osobistej, ale mam nadzieję, że pamiętasz zasady i je 
stosujesz. Jeżeli coś umknęło twojej pamięci, wróć do poprzednich kartek i porozmawiaj o 
tym z rodzicem. Życzę miłego Weekendu  

 

 



KOŁO ZAINTERESOWAŃ  

Kartka na Dzień Matki 

Potrzebne materiały i narzędzia: 

Baza do tworzenia kartek o wym. 13,5 x 13,5 cm, taśma klejąca dwustronna, klej, kosteczki 3d - 2 mm, 

nożyczki, linijka, wycinanki (kwiaty, listki różnej wielkości), ćwiek, dekoracyjna taśma papierowa, brystol: 

1.Najpierw z brystolu wycinamy kwadrat o wymiarach 13 x 13 cm. 

2.Obszyty w ten sposób element odwracamy na drugą stronę i oklejamy dwustronną taśmą klejącą, podobnie 

jak na zdjęciu. 

3.Za pomocą kleju przyklejamy element na bazę do tworzenia kartek. 

4.W kolejnych krokach tworzymy doniczkę z kwiatami. Najpierw, na materiale, z którego będzie 

zbudowana… 

5. Listki umieszczamy przy pomocy kleju 

6. Następnie przyklejamy większe kwiatki 

7. A później mniejsze wewnątrz 

8.Na środku kwiatków przyklejamy perełki samoprzylepne 

9.Ostatni etap: do całości przyklejamy napis Kochanej Mamie 

 

Za pomocą tak kreatywnej i pięknej kartki można wyrazić najbardziej ciepłe i serdeczne życzenia dla każdej 

mamy  

Pozdrawiam i życzę miłej pracy. 

Łukasz Kubalewski 
 

 

 

 

 

 


