
Poniedziałek 
TEMAT DNIA: Wakacje w górach 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA   

TEMAT ZAJĘĆ:  Sami robimy instrumenty perkusyjne 

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, w tym tygodniu zamieniamy się w konstruktorów instrumentowo perkusyjnych. Nie trzeba wcale 

kupować drogich instrumentów, wystarczy coś, co zwykle wyrzucacie a stworzycie Państwo razem z dziećmi 

cudowne instrumenty, które sprawią im dużo radości.  

Poniżej przedstawiam Państwu propozycję łatwych i szybkich w wykonaniu instrumentów, które na pewno 

spodobają się Waszym dzieciom. Wykonane są z tego, co każdy z Was znajdzie u siebie w domu, materiały można 

dowolnie zamieniać. Być może będzie potrzebna pomoc męskich rąk, bardzo zachęcam panów do pomocy. Samo 

tworzenie domowych instrumentów jest świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu a wieczorne 

koncertowanie może przynieść sporo śmiechu i dobrej zabawy. Proszę wybrać, który instrument chcecie Państwo 

zrobić z Waszymi dziećmi. A może dzieci z Państwa pomocą wymyślicie swój instrument i go wykonacie??? 

BYŁOBY SUPER!!!  

PROSZĘ WYKONAĆ ZDJĘCIE I PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY. POWODZENIA! 

BĘBEN Z PAŁECZKAMI 

Dużą puszkę po ciastkach ozdabiamy np. oklejamy tkaniną. Za pomocą ostrego szpikulca lub wiertarki wykonujemy 

dwie dziurki a następnie przewlekamy przez nie sznurek. Na kredki lub patyczki wkręcamy korki po winie  i 

ozdabiamy taśmą. 

 
 

 GRZECHOTKA  
Tekturową rolkę po ręczniku 1-razowym zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy nasiona (np. 

groszek, ryż, kaszę) i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.  

 
WIRUJĄCY BĘBEN 

Z tektury wycinamy dwa koła. Do wewnętrznej części koła przyklejamy kredkę lub patyk oraz sznurki z koralikami, 

smarujemy mocnym klejem do papieru i przykrywamy drugim kołem. Zostawiamy do sklejenia pod obciążeniem po 

czym malujemy lub przyklejamy kolorowy papier i ozdabiamy. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
http://3.bp.blogspot.com/-Og3lePL6MKk/Vg2UwLNlcqI/AAAAAAAABbM/A0O5YIwv_-4/s1600/beben+z+puszki.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-M_i2UVrQ76I/Vg2TvwQOqnI/AAAAAAAABbE/-w1maJ1xpCg/s1600/grzechotka.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-br6Up9Dpq6w/Vg2TwbEE_zI/AAAAAAAABbI/buZw58vToH0/s1600/bebenek+z+tektury.jpg


 MARAKASY Z ŁYŻEK  

Do jajka niespodzianki wsypujemy nasiona. Między dwie łyżki wkładamy jajo, całość oklejamy ozdobną taśmą.  

 
BĘBEN  I GRZECHOTKA W JEDNYM 
Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy  w miejscu gdzie kończy się jego podłużna część. Naciągamy 

go na wymalowaną puszkę. Na tym bębenku można grać dłonią, pałeczką, uderzając i potrząsając.  

 

Religia KATECHEZA 1 
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE 
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 
Dziś w przypowieści, którą Pan Jezus do nas skierował, poznamy wielką dobroć i miłość Boga wobec wszystkich ludzi. 
 
Posłuchajcie http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32 
 
Ojciec przyjął syna marnotrawnego z wielką z radością. Nie robił mu wymówek, choć miał do tego powody. W swej 
wielkiej miłości urządził ucztę, aby wszyscy domownicy cieszyli się z powrotu syna. Wyobraźcie sobie, co czuł ten 
młodzieniec, gdy był w ramionach ojca i podczas uczty wyprawionej na jego cześć. Syn marnotrawny po 
zastanowieniu się nad swoim życiem pragnął zmienić swój sposób myślenia i postępowania. Bóg także pragnie 
nawrócenia nas wszystkich. Chce, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jego Syna. Drogą naszego powrotu 
do Boga jest sakrament pokuty. 
Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0 
 
Zadanie 
W ciszy powiedzmy Panu Bogu, z czego chcemy się poprawić. Pomódlmy się do Matki Bożej o łaskę nawrócenia dla 
wszystkich grzeszników, szczególnie dla tych, którzy już dawno nie korzystali z sakramentu pokuty. 

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne: 

To jest krajobraz górski 

   

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32
https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0
http://2.bp.blogspot.com/-D6aIYjmD5g4/Vg2vlf7gY_I/AAAAAAAABbs/xLnqPZZgJNc/s1600/marakasy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1kytIfvYUfE/Vg2TptD9A5I/AAAAAAAABaw/__ULWFNkSAc/s1600/bebenek.jpg


Armand, Emil, Szymon, Bartek  poprawcie po śladzie (rodzicu, przeczytaj tekst dziecku) 

TO JEST KRAJOBRAZ 

GÓRSKI. WYSOKIE 

GÓRY POKRYTE SĄ 

UBOGĄ 

ROŚLINNOŚCIĄ. W 

GÓRACH JEST 

CHŁODNO I CZĘSTO 

WIEJE WIATR. 
Kuba i Piotr Przepiszcie do zeszytu. 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

 

 

 

 



Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia 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. 

 

 
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.  

 

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 z rodzicem odwróceni do siebie plecami w 

odległości 50 cm podają sobie piłkę rzucając w górę nad 

głowami. 

 
10. Dziecko uderza piłkę stopą, trafia między pachołki. 

 
 

 

Ćwiczenie oddechowe: 

Marsz w głębokimi wdechami nosem i wydechami ustami 

 

 

 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

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

Temat: Kolory i kształty . 

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. 

 

Zadanie 2. 

Pokoloruj zgodnie z poleceniami. 

 Duże koło na czerwono, pozostałe na żółto. 

 Duży trójkąt na czerwono, pozostałe na zielono. 

 Duży  kwadrat na czerwono, pozostałe na niebiesko. 

 Duży prostokąt na czerwono, pozostałe na brązowo. 
Zapisz, ile jest: 

 Czerwonych figur………………. 

 Wszystkich kół………………… 

 Małych trójkątów………………. 

 Kwadratów i prostokątów razem …………………… 



 

 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                      

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                

                                             

                                                

                                                                                                            

                                                                                                                                 

 

                                                                    

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Utrwalenie znajomości  dni tygodnia. 

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

pomóżcie przy jego wykonaniu. 

Zadanie1.  Wytnij i wstaw dni tygodnia w odpowiedniej kolejności.  

 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

5- 

 

6- 

 

7- 

wtorek niedziela  piątek środa  poniedziałek  czwartek sobota 

wtorek niedziela  piątek  środa  poniedziałek  czwartek  sobota  
 

Zadanie 2.  Pokoloruj liczbę, która jest poprawną odpowiedzią na pytanie. 

Ile tydzień ma dni? 

                    5            3         6 

                              8                         1 

                                        4           

                       7         9              2 

Zadanie 3. 

Odpowiedz na pytania. 

a) Jaki dzień będzie po wtorku?............................. 
b) Jaki dzień będzie przed piątkiem?................................... 
c) Jak nazywa się ostatni dzień tygodnia w szkole?................................ 
d) Które dni tygodnia są wolne od nauki szkolnej?..................................... 
e) Który dzień tygodnia lubisz najbardziej?........................................ 

                                                                           



Integracja sensoryczna – E. Gancarz – Szymon 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Dużą folię  rozwiń  na podłodze, popryskaj pianką do golenia, rozcieraj ją razem z dzieckiem, możesz 
poprosić żeby coś dziecko namalowało. 

2. Przygotuj dzbanek , kubki  i wodę. Poproś dziecko żeby nalało pół szklanki wody, szklankę wody. 
Terapia ruchowa  15/17.06  - Bartosz;   17.06 - 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. 



Wtorek 

TEMAT DNIA: Wakacje w mieście 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne Spędzając wakacje w mieście, korzystamy z atrakcji, 

jakie proponuje na miasto. W Żarach chodzimy na basen, idziemy do Zielonego lasu, 

jeździmy na rowerach po ścieżkach rowerowych. 

       

Przypomnijcie jakie mamy pory roku 

 

 

WIOSNA  LATO    JESIEŃ   ZIMA 
Wytnij te wyrazy i przyklej obok chłopca, który reprezentuje daną porę roku.  

 

 

 



Zajęcia rozwijające komunikatywność 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Zrób rysunek loda. To są przykładowe prace, twoja własna może być dużo lepsza 

  

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj, zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij mi je. 

 

 



Religia KATECHEZA 2 
TEMAT: SERCE JEZUSA JEST DOBRE DLA NAS WSZYSTKICH 
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 
Każdy z nas ma w swojej piersi serce. I te nasze serca biją ciągle, abyśmy mogli żyć. Czasami ludzie mówią, że ktoś 
komuś daje swoje serce na dłoni. Oznacza to, że kto ma bijące serce, ten żyje i może robić coś dobrego dla innych 
ludzi. 
Kiedy spojrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, z łatwością znajdziemy na nim Serce Pana Jezusa. Jest 
ono znakiem miłości Pana Jezusa do każdego z nas. 
Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni i wygląda tak, jak gdyby chciał je nam oddać. To znaczy, że Pan Jezus jest 
zawsze gotowy uczynić dla każdego z nas coś dobrego. A dlaczego? Bo bardzo nas kocha. 
Zaśpiewaj dla Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY 

 
Zadanie 
Wytnij serce i z pomocą Rodzica wyklej je materiałami dostępnymi w domu. 

 

Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia kształtujące siłę. 

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. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem kolan) 60 sek.  
3. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

Ćwiczenia: Dziecko wykonuje po kolei 9 ćwiczeń. Czas wykonania każdego ćwiczenia 20 sekund. Przerwa między 
ćwiczeniami 30-40 sekund. 
 

 

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


1. Prostowanie i uginanie rąk z piłką lekarską lub butelką z wodą. 

2. Przysiady z piłką  lekarską trzymaną na karku. 

3. Z leżenia tyłem przejście do siadu prostego. 

4. Prostowanie i uginanie rąk w podporze. 

5. Wchodzenie na stopień lub krzesło. 

6. Leżenie przodem skłony tułowia w tył. 

7. Uginanie i prostowanie rąk w półzwisie podstawowym. 

8. Wyskok w górę z przysiadu. 

9. Obszerne krążenia tułowia, na zmianę w prawo i w lewo, z piłką lekarską trzymaną oburącz. 

Środa  
TEMAT DNIA: Wakacje na wsi 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Oto kilka krajobrazów wiejskich. 

       

Szymon, Emil, Bartek, Armand poprawcie po śladzie ( rodzicu, przeczytaj dziecku tekst) 

Na wsi jest cisza i spokój. 

Śniadanie można jeść na 

podwórku. Wieczorem 

słychać kumkanie żab i 

cykanie świerszczy. 
Kuba i Piotr przepiszcie do zeszytu 

 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Bartek, Emil, Armand, Szymon - policzcie, pamiętajcie o swoim pudełku na liczmany. 

 

 

 



Kuba i Piotr policzcie. 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

 

 

 

 



Rodzicu, przeczytaj swojemu dziecku. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Pokoloruj muszle. 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
Posprzątaj, zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij mi. 
 

Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. 

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. 

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. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wykonu- 

jemy 6-8 
powtórzeń 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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. 

 

 

Czwartek  
TEMAT DNIA: Wakacje nad rzeką 
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Na dzisiejszych zajęciach zrobicie łódki. Bardzo prosta sprawa. Potrzebne ci będą: pokrywka 
od słoika, długa wykałaczka, plastelina i kolorowy papier. 
Jak zrobić, patrz na rysunek. Łódki te można wykorzystać do zabawy. Do większej miski 
nalejcie wody i dmuchajcie w swoją łódkę, która łódka pierwsza dopłynie do brzegu, ta 
wygrywa. Z przyjemnością zobaczę zdjęcia z tej zabawy. 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  
Wykonanie łódek 
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Wykonanie łódek 
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Posprzątajcie swoje miejsce pracy i zabawy. Życzę wiele radości podczas zabawy. 
 

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. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
Posprzątajcie swoje miejsce pracy i zabawy. Życzę wiele radości podczas zabawy. 



LOGOPEDIA – Bartek, Piotr, Emil 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania 

już prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy 

usprawniać ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu 

zębów okrężnymi ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz 

prawy i lewy. Kolejnym ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami 

wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste 

ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę 

również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach 

jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone rozumienie niestety też jest 

zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest zachowane niestety 

jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u dzieci 

mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z 

dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i 

nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie 

sprawdzające i utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni 

kubek, jest na półce i połóż tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone 

rozumienie i należy wyćwiczać -a większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma 

zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź 

do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by 

schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do piórnika a z piórnika 

wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy i wiemy, że dziecko 

wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa przedmioty 

pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję czyli 

rozpoznawanie, pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie 

lepsze efekty w stymulacji mózgu.  

Twardochleb Zofia. 

Rewalidacja-zadania  opr.K.O    Kuba P. 

 

1.Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania, odpowiedzi zapisz do zeszytu. 

LATEM JEST DUŻO OWOCÓW. 

 

ZBIERAMY JE W SADZIE, OGRODZIE I LESIE. 

 

W SADZIE ROSNĄ CZEREŚNIE I WIŚNIE. 

 

W OGRODZIE NA KRZAKACH ROSNĄ TRUSKAWKI, POZIOMKI, 

 

MALINY, AGREST I PORZECZKI. 

 

W LESIE LATEM ZBIERAMY JAGODY. 

 

ŚWIEŻE OWOCE ZJADAMY PO UMYCIU. 

 

MOŻEMY Z NICH TAKŻE ZROBIĆ : DŻEMY, KOMPOTY, SOKI, LODY 

LUB UPIEC CIASTO. 



Odpowiedz na pytania: 

-Gdzie latem zbieramy owoce? 

-Jakie owoce zbieramy w sadzie ? 

-Jakie owoce zbieramy w ogrodzie? 

-Jakie owoce zbieramy w lesie? 

-O czym należy pamiętać przed zjedzeniem owoców? 

-Co robimy z letnich owoców? 

 

2. Wypisz jakie owoce są w koszyku. 

 

 

 

TEMAT DNIA: Krzyżówka wakacyjna 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Emil, Bartek, Armand, Szymon, Piotr poćwiczcie rączkę. 

 



Kuba rozwiąż wakacyjną krzyżówkę ( Pomocnicze wyrazy- SAMOLOT, LODY, PIŁKA, GÓRY, 

ROWER, JAGODY, PALMA, MUSZELKI, ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Szymon, Bartek, Emil, Armand – poćwiczcie rękę. 

 

 



Kuba i Piotr – spróbujcie odwzorować. Uważnie odliczajcie kropki. Miłej zabawy. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
Pokolorujcie piłki 

 



 

Zajęcia rozwijające kreatywność  
Proszę, abyście sobie przypomnieli wszystko, co do tej pory mówiliśmy o higienie osobistej 
– zęby, ręce, uszy,  włosy i całe ciało. Pamiętacie szczotka, pasta, kubek, zimna woda tak się 
zaczyna letnia przygoda…… 
 

Koło Temat: Moje pierwsze akwarium w słoiku 

Zobaczcie jaka wspaniała zabawa! Akwarium jak prawdziwe – błękitna woda, wodne rośliny, kamyki, 

muszelki i nawet złota rybka! 

Co potrzebujesz, żeby zrobić akwarium w słoiku: 

– oczywiście słoik! 

– woda (możesz także kupić glicerynę) 

– niebieska farbka lub barwnik spożywczy 

– kamyczki 

– muszelki 

– rybka/rybki 

– opcjonalnie – brokat 

Jak zrobić akwarium w słoiku: 

Na dnie słoika układamy warstwę kamyczków i muszelki. Możemy wrzucić też większe kamyki, żeby 

nabrało efektu. Rybka może być zrobiona przez was według waszego indywidualnego pomysłu. Barwimy 

wodę odrobiną niebieskiej farbki. Zamiast samej wody możemy naleć do słoika mieszankę wody i 

gliceryny. Wtedy możemy wsypać do słoika trochę brokatu – będzie to dodatkowa urocza atrakcja. Gdy w 

słoiku będzie gliceryna, brokat będzie opadał na dno wolniej. 

Wesołej zabawy! 

 

 


