
01 – 05 czerwiec 2020 r. TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:  Środki transportu  
Poniedziałek 
TEMAT DNIA: Środki transportu: lądowe, wodne, powietrzne. 
Zajęcia rozwijające kreatywność (muzyka) 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA   -   poniedziałek 
   TEMAT ZAJĘĆ:  Utrwalamy wiadomości o instrumentach perkusyjnych na podstawie ” Bajki o ulicy dźwięków” -  
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, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst.  
 
                                                               Bajka o ulicy dźwięków 
Były sobie kiedyś dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty te mieszkały w sklepie muzycznym na 
swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się na spacer w poszukiwaniu ulicy dźwięków. Nie wiedziały gdzie ta 
ulica się znajduje, ale były tak ciekawe jak tam jest, że postanowiły jej poszukać. Aby było im przyjemniej 
maszerować, wyruszyły wszystkie razem: dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty szły jedno za 
drugim. Najpierw zaczęły grać dzwonki, następnie grzechotki, później bębenki, a na końcu tamburyna. Po długim 
marszu były już tak zmęczone, że dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna grały bardzo cichutko. Dzwonki, 
grzechotki, bębenki i tamburyna wydając te cichutkie dźwięki zaczęły rozumieć, gdzie jest ta ulica dźwięków – 
dokładnie tam, gdzie stoją. Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna spoglądały na siebie i wspólnie stworzyły 
cudowną melodię. Po chwili wyruszyły w drogę powrotną, ponieważ odnalazły już ulice dźwięków. Po długim 
marszu pierwsze pożegnały się grzechotki. Zaraz po nich pożegnały się dzwonki, następnie tamburyna, a bębenki 
były już tak zmęczone, że szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, do sklepu muzycznego. Teraz, 
dookoła jest tak cicho jak makiem zasiał, a na ulicy 
dźwięków już nic nie słychać. 
 

3.   Proszę teraz, aby dziecko odpowiedziało na pytania: 
(Dziecko, które będzie miało problem z wymową, 
powtarza za rodzicem) 
 
1. O jakich instrumentach jest bajka? Odszukaj je na 
półkach  
2. Jak się nazywał sklep, w którym mieszkały 
instrumenty?| 
3. Jak nazywa się ulica, której szukały instrumenty? 
4. Który instrument pożegnał się pierwszy a który 
ostatni? 
 

4. Drogi Rodzicu, na zakończenie naszej bajki, zróbcie 

sobie relaksację, kliknij w link i oglądnijcie występ  

3 letniego chłopczyka, który gra na perkusji.  

https://www.youtube.com/watch?v=ip-SnmDpH7s 
Zadanie dla wszystkich – wskaż i nazwij wszystkie 
przedmioty, które znajdują się na półkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=ip-SnmDpH7s


Religia     TEMAT: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

 Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W takim domu wszyscy pamiętają, 

by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie krzywdzą się słowem ani czynem. 

Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego mieszkania. To, czy się wypełni, zależy tylko od ciebie. 

Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby przygotować miejsce również dla 

ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej decyzji. Pan Jezus pragnie ci w tym pomóc. Jeśli chcesz odczytać 

Jego bardzo dyskretne drogowskazy, musisz być zawsze blisko Niego i często z Nim rozmawiać. 

Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k 
Sprawdź swoją wiedzę  
1. Jezus odszedł do nieba, by:  
a) zostawić ludzi samych,  
b) odpocząć,  
c) przygotować nam tam miejsce. 
 2. Do nieba można trafić:  
a) z pomocą balonu lub samolotu,  
b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,  
c) wypełniając kilka wybranych przykazań.  
3. Jezus jest dla nas:  
a) kimś, kogo nie możemy poznać, 
 b) bohaterem ciekawych opowiadań,  
c) drogą, prawdą i życiem. 
Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne: 
Rodzicu, przeczytaj, jeżeli jest potrzeba. 
Przyjrzyj się środkom transportu. Zauważyłeś dzielą się na te co  latają, jeżdżą i pływają. 
Otocz jednym kolorem te co latają, innym co jeżdżą, a jeszcze innym co pływają 
Opowiedz, o kolejnych środkach transportu ( kolor, kształt, po czym się porusza) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE


 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Przypomnij sobie pojazdy uprzywilejowane. 

 POLICJA  



   STRAŻ POŻARNA 

  KARETKA POGOTOWIA 

Pokoloruj obrazki wg wzoru. Może pamiętasz numery alarmowe. Rodzicu, jeżeli jest 

potrzeba wpisz, a dziecko poprawi po śladzie.   ( 997 -policja, 998- straż, 999-pogotowie). 



 

 

 



W-F 

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. 

 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 

 

 

 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Rozwiazywanie zadań tekstowych. 

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

pomóżcie przy jego wykonaniu. 

Zadanie 1.  

Dzieci zebrały 50 kasztanów. 

Chłopcy zebrali 30 kasztanów. Ile kasztanów zebrały dziewczynki?                                     

 

Oblicz: …………………………………………………………….. 

 

Odpowiedz: ………………………………………………………………………………..  .  

Zadanie 2.  

Ola i Weronika zbierały kolorowe liście. Ola zebrała 30 żółtych liści. Weronika zebrała 20 brązowych liści. Ile liści 

zebrały dziewczynki? 

 

Oblicz: ……………………………………………………………. 

 

Odpowiedz: ……………………………………………………………………………… .  

 

Zadanie 3. 

Ignaś z Weroniką zbierali grzyby. Ignaś miał 40 grzybów, a Weronika miała o 20 grzybów więcej. 

Ile grzybów miała Weronika? 

 

………………………………………………………………………………………. 

Ile grzybów mieli Ignaś i Weronika razem? 

………………………………………………………………………………………. 

 

Odpowiedz: 

 

 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

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

Temat: Rymowanki . 

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 

Proszę powycinaj obrazki a następnie połącz je w pary tak by się rymowały ( np. szelki- muszelki, kaczka – taczka, 

statek- kwiatek, tor-por, myszka- szyszka, gruszka – poduszka, szafa- żyrafa, znaczki- paczki). Podziel wyrazy na 

sylaby. Przyklej pary obrazków na kartkę. Rodzicu podpisz ołówkiem obrazki, tak by dziecko mogło poprawić po 

śladzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integracja sensoryczna – E. Gancarz  Szymon Sz. Poniedziałek  13.00-14.00 
Propozycje ćwiczeń: 
1.Przyczepianie klamerek prawą ręką w lewą stronę , lewą ręką w prawą stronę. 
2.Dotykanie różnych faktur: ryżu, mąki, makaronu, galaretki. 
Terapia ruchowa  01/03.06  - Bartosz;   
03.06 - Szymon 
Ćwiczenia równoważne. 
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 

 

 

 Przygotuj linie według zdjęcia. 

 
 
 

 
 2 serie po 5 
powtórzeń 

 
 
 
 

1/2 

 

Ćw.1  Przejście po jednej linii przodem i powrót 
przodem po drugiej linii. 
 
Ćw.2  Przejście tyłem. 
 
 
  

 
2 serie po 5 
powtórzeń 
 
 

 

3/4 

 

Ćw.3 Przejście przodem po liniach , PN na jednej 
linii LN na drugiej. 
 
Ćw.4 Przejście tyłem. 
 
 

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

5/6 

 
 

Ćw.5 Przejście po linii przodem. 
 
Ćw.6 Przejście po linii tyłem. 
 

 
 2 serie po 5 
powtórzeń 

7/8 

 

Ćw.7 Przejście po linii przodem. 
 
Ćw.8 Przejście po linii tyłem. 
 
 

 
 2 serie po 5 
powtórzeń 

9. 

 

Ćwiczenie oddechowe 
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w 
dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko ,aby 
to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu. 
 

 
5 powtórzeń 

 

 



Wtorek 

TEMAT DNIA: Co leci?   Co płynie? 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Połącz pojazd z miejscem po, którym się porusza. Pokolorujobrazek. 

 



Armand, Emil, Szymon, Bartek – poćwiczcie rączkę. 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

Emil, Bartek, Szymon, Armand 

Opowiedzcie o tych pojazdach i połączcie pojazd z miejscem,  



 

Kuba i Piotr 

Przepiszcie nazwy tych pojazdów do zeszytu. Podpowiadam nieczytelne, me – tro, żag-lów-ka, ste-ro-wiec,  

tram-waj. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Połączcie kropki .Pokolorujcie obrazek tematyczny 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

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



Religia TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO” 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha Świętego. 

Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: 

Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby 

Boskie nazywamy Trójcą Świętą. 

Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 

 W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się 

człowiekiem, i Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do którego 

modlimy się. 

– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?  
• dał nam cały świat  
• posłał na ziemię Pana Jezusa  
• jest najlepszym Ojcem 
– Co robi dla nas Pan Jezus?  
• umarł za nas na krzyżu 
• karmi nas swoim Ciałem  
• uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy  
•  umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej 
– Co czyni dla nas Duch Święty?  
• jest z nami w Kościele   
• oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa  
• daje nam siły do życia dobrocią i miłością 
Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs 

W-F 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 

 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 

Przybory: kocyk, szarfy, skakanka, gazety, koraliki, kartka i ołówek 
 

Rozgrzewka: 1. Trucht w miejscu 2 min. 2. Marsz 2 min. 3. „Pajacyki” – 10 powtórzeń. 4. Przysiady na całych 

stopach 10 powtórzeń. 

Ćwiczenia:  

 

 
 

1. “Rysowanie stopą na papierze” – 

Dziecko siedzi na krześle, przed nim na 

podłodze leży kartka i ołówek. Palcami 

jednej stopy dziecko chwyta ołówek i 

rysuje np. Domek. 

6.”Kokarda” – Dziecko 

siedzi na krześle. Przed nim 

na podłodze leży kocyk. 

Dziecko trzyma stopy na 

brzegu kocyka. Ruchami 

zginania palców zwija kocyk 

pod stopy (z kocyka 

powstaje kokarda). 

 



2. „Darcie gazety” – dziecko stoi, przed nim na 

podłodze leżą gazety. Dziecko chwyta gazetę 
palcami stóp, stara się podrzeć ją na jak 
najmniejsze kawałki. Następnie zbiera podarte 
kawałki palcami stóp i podaje je sobie do ręki. 

 

  

 

 

 

 

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka” 

Środa  

TEMAT DNIA: Co jedzie? 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

To są znaki drogowe, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

 

Należy mieć specjalną Kartę Parkingową, żeby mc stanąć w takim miejscu. 

 

7. „Suszenie bielizny”- 

Między dwoma krzesłami 

rozciągnięty jest sznurek. 

Obok sznurka na podłodze 

leżą szarfy. Dziecko chwyta 

szarfy palcami stóp i wiesza 

je na sznurku. 

 3.”Zbieranie koralików” Dziecko stoi, a 

przed nim na podłodze są rozsypane 

koraliki. Dziecko chwyta koraliki palcami 

stóp i podaje je sobie do ręki. Koraliki 

zbieramy raz prawą, raz lewą stopą. 

 

8. „Zwijanie szarfy”-.Przed 

dzieckiem, na podłodze leży 

szarfa. Dziecko przyciska piętą 

koniec szarfy, a palcami zwija ją 

pod stopę. Ćwiczenie wykonaj 

raz prawą, raz lewą stopą. 

 

5. „Koperta” -  Na podłodze 

leży kocyk. Dziecko z rodzicem 

stoją po przeciwnych stronach 

koca. Chwytają jego brzegi 

palcami stóp i układają z 

kocyka kopertę. 

 

Ćwiczenie oddechowe -  

w klęku podpartym 

dziecko wykonuje 

wdech nosem, 

następnie dmucha 

mocno ustami na 

piłeczkę. 

 

4.„Zawiąż supeł na skakance” – Dziecko 

chwyta skakankę palcami stóp, unosi ją 

nad podłogę i próbuje zawiązać supeł 

na skakance. 

9.”Pranie bielizny” – dzieci 

wkładają szarfy między stopy, 

unoszą nogi nad podłogę i 

wykonują nogami ruchy jak 

przy praniu bielizny. 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Szymon, Emil, Bartek, Armand. 
Policz pojazdy i zaznacz liczbę, która to wskazuje. 

 

Kuba i Piotr  - Oblicz. 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

Rodzicu, jak jest potrzeba przeczytaj dziecku kilka razy wiersz „Na ulicy”. W miejscu gdzie są 

wyrazy naśladujące dźwięk dziecko może włączyć się do czytania. Kuba umiesz sam 

przeczytać, naucz się pięknie czytać. 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
Pokoloruj znak ( wzór jest wyżej) 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy. Włóż pracę do segregatora. 



W-F Temat: Zabawy na czworakach. 

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 6-8 powtórzeń. 

1. Dziecko chodzi na czworakach z wyprostowanymi 
nogami i wysoko uniesionymi biodrami. 

 
 
2.Dziecko w klęku podpartym chodzi na czworakach, 
uginając ręce w łokciach i lekko dotykając nosem 
podłoża (udaje kury zbierające ziarenka). 

 
 

3.Dziecko chodzi na czworakach popychając piłkę 
głową. 

 
 

4.Dziecko w klęku podpartym nie odrywając dłoni i 
kolan, uginając ręce, uderza piłkę głową. Stara się, 
aby piłka potoczyła się jak najdalej. 

 
 

5.Dziecko j/w stara się trafić piłką do „bramki” 
(między dwa przedmioty). 

 
 

6.Na czworakach przechodzi pod laską. 

 

7. Rodzic stoi w rozkroku. Dziecko biega na czworakach wokół jego 
nóg, wykonując ósemki. 

 
 
8.Rodzic trzyma pionowo obręcz, dziecko na czworakach 
przechodzi przez obręcz, następnie obiega rodzica. 

 
 
9.Rodzic wolno toczy obręcz, dziecko stara się przejść przez nią. 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: 
Zdmuchiwanie świeczki – dziecko trzyma w ręce zapaloną świeczkę 
i silnym dmuchnięciem stara się ją zgasić. 

 

Źródło: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”. 

 

 

 



Czwartek  

TEMAT DNIA: Autobus, statek samolot i inne. 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Na dzisiejszych zajęciach zrobicie sobie model pojazdu. Przesyłam Wam kilka przykładów 

ale, ale oczywiście własny pomysł mile widziany. Możecie wykorzystać wszelkiego rodzaju 

materiały. 

       
 
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Wykonanie pracy 
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Wykonanie pracy 
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Posprzątajcie swoje miejsca pracy, zróbcie zdjęcie modelu i prześlijcie mi je. 
 
W-F. Temat: Zabawy rzutne. 
 

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 
Przybory: woreczki/maskotki, ringo, krążek/talerzyk, piłka. Ćwiczenia: 
1. Dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękoma 
wyprostowanymi w bok. Przerzuca woreczek nad głową 
z jednej ręki, do drugiej. 

 
2.Dziecko stoi, trzymając ringo w dłoniach. Wykonuje 
rzut ranga w górę i stara się złapać na przedramię 
opadające kółko. 

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

 
6. Dziecko rzuca woreczki do miseczki z odległości 

2-3 metrów. Raz prawą, raz lewą ręką.. 

 
 
 
 
 
Wykonujemy 
6- 10 
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 



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

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

 

 
7. Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą woreczek i 

stara się wycelować w tarczę. 

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

 

Zajęcia rozwijające kreatywność (muzyka) 

 

 



LOGOPEDIA-  Bartek, Piotr, Emil  

Ćwiczenia apexu, dorsum i labii-czyli czubka języka, języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek 

K.G.H-oraz utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg. 

Wskazówek, które obecnie przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek 

wypowiadają, czy mówią dobrze, czy też nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczyć te artykulatory 

systematycznie. 

1. Aby prawidłowo używać głosek, lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich, bądź ćwiczyć 

jedynie dziecku mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy pamiętać, że ĆWICZENIA 

PODSTAWĄ PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE. 

2. Pokazujemy dziecku- jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz 

jamy ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy  trzy razy 

dziennie. Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę 

samemu wspomóc pracę języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrz-

pokazać jak połykamy język. Dzieciom bez ruchomości dorsum-języka sami wykonujemy te 

ćwiczenia. 

3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy  do góry i 

przetrzymujemy chwilę-5 razy. 

4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją sami domykamy 

wargi i ściskamy kilkakrotnie. 

5.  Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i 

próbować unosić do góry. 

6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutellą i niech dziecko próbuje zlizywać 

7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-dzieci, które mają 

problem dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki, dać rurkę do buzi i 

niech próbuje naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać 

usta, aby chociaż dwa razy oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można 

wszędzie dostać i pokazać jak się kręci dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie 

potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po 

twarzy pomasować dziecko po policzkach, dookoła warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też 

relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia obecne z poprzednimi. Każdego dnia 

ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie poznawczych. 

Twardochleb Zofia-logopedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rewalidacja-zadania opr.K.O 
Kuba P. 

 
1. Odczytaj tekst, w miejsce obrazków wstaw wyrazy. Zdania zapisz do zeszytu. 

 

    TO OWAD. 

 

 

 

     PSZCZOŁY         ŻYJĄ        W       

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZA W ULU JEST        

 

 

 

KRÓLOWA SKŁADA JAJECZKA, Z KTÓRYCH WYLĘGAJĄ SIĘ LARWY. 

 

A Z NICH PSZCZOŁY. 

 

     

     

           JEST ZDROWY I BARDZO POTRZEBNY. 

 

 

 
2. Odczytaj wyrazy z rmaki I dopasuj do pytania”Jaki jest miód” 

Zdanie I poprawne wyrazy z ramki zapisz do zeszytu. 

 

JAKI JEST MIÓD? 

 

…………………………… 

 

 

 

SMACZNY   PACHNĄCY   PIĘKNY     LEPIĄCY    SŁODKI    ZDROWY  

KWAŚNY 

 

 

 

 

 

 



Piątek  
TEMAT DNIA: Zagadki środki transportu 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Armand, EMIL, Bartek, Szymon. 
Obliczcie i pokolorujcie serca.  Wykorzystajcie swoje pudełka na liczmany.  
7 –żółty,     8 – niebieski,   9 – czerwony,     10 – zielony. 

 

Kuba i Piotr  - Oblicz.  

 

 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Bartek, Szymon, Emil, Armand 
Poćwiczcie rączkę 

 

 

 



Kuba i Piotr. 
Pokolorujcie strzałki: w lewo na żółto, w prawo na niebiesko. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Proszę narysujcie wasz ulubiony pojazd (rodzicu, jak jest potrzeba pomóż dziecku) 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Przypominam o higienie ciała, głowy, zębów i oczywiście rąk. Życzę miłego weekendu. 



 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ 

Temat: Koperta z serca. 

Jak zrobić kopertę z serca – instrukcja: 

I w taki oto sposób powstaje piękna koperta z serca dla każdego. Jeśli chodzi o kolory, to zdaj się na własną 

wyobraźnię.  

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania.  Z góry 

dziękuję. 

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

Pozdrawiam serdecznie. 

Łukasz Kubalewski 

 


