
 

 

 

 

 

 

 

29-31.03.2021 

Temat ośrodka tygodniowego: 

PRZYGOTOWANIE                                     

DO WIELKANOCY  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 29.03.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ TYGODNIA 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h     Wychowanie fizyczne 1 h 

  

Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci 

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie 

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Witaj! I znowu po sobocie i niedzieli zaczynamy kolejny tydzień pracy. Przy 

okazji: czy pamiętasz, jak się nazywają te dwa wolne dni, które minęły? (Uwaga 

dla Rodziców – dziecko ma oczywiście odpowiedzieć, że to weekend). Ja się 

bardzo cieszę, że znowu się spotykamy. A Ty? Muszę Ci powiedzieć, że w tym 

tygodniu czeka nas trochę roboty, ale na szczęście będziemy pracować tylko 

trzy dni – a potem będzie tydzień wolnego! 

 

2. Zacznijmy od przypomnienia tego, co ćwiczymy codziennie na każdym 

porannym kręgu. Powiedz, jaka jest teraz pora roku i skąd to wiemy. Potem 

wymień  kolejno wszystkie pory roku. 

Teraz przypomnij sobie i powiedz, jaki mamy miesiąc. Oczywiście MARZEC. 

Wymień kolejno wszystkie dni tygodnia. Czy pamiętasz, ile dni ma marzec? 

(Uwaga dla Rodziców – przypominamy, że miesiące są na przemian dłuższe                

i krótsze, a skoro luty był krótszy, to marzec jest dłuższy i ma 31 dni). Przy 

okazji przypomnimy sobie znajomość cyfr i liczb od 1 do 30: zrób to                     

z rodzicami! (Uwaga dla Rodziców: na jednej z kolejnych stron znajduje się 

tabela z liczbami – proszę ją wyciąć, porozcinać na osobne kwadraty i ćwiczyć 

z dziećmi znajomość cyfr na dwa sposoby: wymieniamy cyfrę lub liczbę,                   



a uczeń ma pokazać kwadrat, albo pokazujemy kwadrat, a uczeń ma nazwać 

cyfrę lub liczbę; można też układać kwadraty w kolejności, według dziesiątek  

1-10, 11-20 i 21-30. Antek, Sandra i Klaudia ćwiczą na wszystkich kwadratach, 

Dawid w zakresie 20, zaś Kuba w zakresie 10).  

 

Teraz powiedz, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. Wymień wszystkie dni tygodnia. 

3. A teraz ustal dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń ma samodzielnie 

ułożyć następującą datę – PONIEDZIAŁEK, 29 MARCA, 2021 ROK – dzieci robią 

to codziennie w szkole, więc nie powinno być kłopotu). Weź kartkę papieru A4 

– może być czysta, ale lepiej w linie i u góry zapisz datę, tak, jak robisz to 

codziennie w szkole – Rodzice dyktują, Ty piszesz. Zobacz na termometr, jaka 

jest temperatura i też, jak co dzień, zapisz ją pod datą. Następnie napisz temat 

dzisiejszego dnia, który podyktują Ci Rodzice. (Uwaga dla Rodziców: proszę 

podyktować uczniom następujący tekst: TEMAT: PRZYPOMINAMY SOBIE 

ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE. Można dyktować literami lub sylabami, zależnie od 

tego, jak uczeń potrafi pisać. Kuba przepisuje zarówno datę, jak i temat, według 

wzoru na kartce). 

 

4. W zeszłym tygodniu poznaliśmy 7 zwyczajów świątecznych. Pamiętasz 

jakie? Wymień je i powiedz, na czym one polegają. (Uwaga dla Rodziców: są to 

PALMA, PISANKA, BARANEK, ŚWIĘCONKA, ZAJĄCZEK, ŚNIADANIE 

WIELKANOCNE i ŚMIGUS-DYNGUS). Na wszelki wypadek przypomnimy sobie 

te zwyczaje. Obejrzyj z rodzicami 2 filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

5. A teraz ułożysz i zapiszesz zdania o tych zwyczajach. Zdania układasz 

SAMODZIELNIE, a potem Rodzice Ci je podyktują. (Uwaga dla Rodziców: Kuba 

ma pisać według wzoru na kartce. Dawid i Kuba układają i zapisują po jednym 

zdaniu o każdym ze zwyczajów, zaś Sandra, Klaudia i Antek po dwa zadania, 

czyli razem 14. Zdania mogą być krótkie - ważne, aby uczniowie ułożyli je 

naprawdę SAMODZIELNIE!). 

Na koniec zrób zdjęcie kartki (albo kartek) na których zapisałeś datę, temat 

oraz zdania o zwyczajach świątecznych i wyślij mi tę fotografię MMS-em albo 

Messengerem. Na dziś to wszystko! 

https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
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Wychowanie fizyczne: 
 

Uczniowie doskonalą sprawność ruchową na torze przeszkód 
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym                        

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
               Treść zajęć Uwagi 

Rozgrzewka: marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P; 

Krążenia bioder L i P.  
RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Rozstawiamy  tor przeszkód wg schematu 

(numery ćwiczeń ) 
Wykonujemy  ćwiczenie i przechodzimy do 

następnego. 
Ćw.1  Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i odpycha 

się od podłogi (3-4m) 

 
Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po linii 

(sznurek)stara się utrzymać równowagę. 

 
Ćw.3 Slalom na czworakach. 

 
Ćw.4 Przejście pod  laseczka gimnastyczną 

(kijkiem). 

 
Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną ( kijkiem). 
 

 

Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana od 

góry do dołu( w następnym powtórzeniu od dołu do 

góry) 

 
 

Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje przeskoki 

lub przejścia. Szarfy ustawione w odległości 20-30 

cm 

 
Ćwiczenie oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po 

pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 
 

 

 

 

 

 

P.w. – pozycja 

wyjściowa 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 

 

 

 

 

Wykonujemy 5 - 

8  powtórzeń  

każdej serii 7 

ćwiczeń. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka 



Wtorek 30.03.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

ROBIMY PISANKI 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h 

Wychowanie fizyczne 1 h          Religia 1h 

  

Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci 

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie 

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą rodziców, zrób 

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień 

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj. 

Ustal i zapisz datę oraz dzisiejszą temperaturę, a następnie temat: TEMAT: 

ROBIMY PISANKI. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko piszą oczywiście 

ze słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce). 

 

2. Przypomnij sobie szybko wszystkie 7 zwyczajów świątecznych, o których 

mówiliśmy wczoraj i na kartce pod datą i tematem narysuj obrazek z tym 

zwyczajem, który lubisz najbardziej. Pamiętaj – zrób zdjęcie kartki i mi je 

wyślij!!! 

 

3. A teraz ustal z Rodzicami, w jaki sposób chcesz pomalować jajka. Ugotuj               

z pomocą Rodziców kilka jajek na twardo – pamiętaj, że jajka muszą się 

gotować przynajmniej 6 minut. Dlatego, jeśli znasz się na zegarze, pilnuj czasu! 

A potem zrób piękne pisanki i wyślij mi ich zdjęcie. Na dziś to wszystko.  

   

 



Wychowanie fizyczne: 
 

Uczniowie wykonują ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia. 
Przyrządy i przybory: kocyk 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym                         

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.  
 

 

Treść zajęć 
 

Uwagi 

Rozgrzewka: marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P; 

Krążenia bider L i P. 
RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1P.w. Klęk podparty – koci grzbiet , wygięcie 

pleców w górę. 
Wytrzymujemy 6 sek. 

 
Ćw.2  P.w. Klęk podparty – wygięcie pleców w dół. 
Wytrzymujemy 6 sek. 
 

 
Ćw.3 P.w. Siad klęczny – skłon tułowia  wprzód z 

wysunięciem ramion.  
Wytrzymujemy 6 sek. 
 

 
Ćw.4 P.w. Siad kuczny- pochylenie do przodu,  

plecy wyprostowane. 
Wytrzymujemy 6 sek. 
 

 

Ćw.5 P.w. Leżenie tyłem RR w bok NN ugięte w 

stawie biodrowym i kolanowym głowa w 

przeciwnym kierunku. 
Wytrzymujemy 6 sek. 
 

 
  
Ćw. 6 P.w. Siad skrzyżny. Skręt tułowia – plecy 

wyprostowane – L i P. 
Wytrzymujemy 6 sek. 
 

 
 

Ćw. 7  P.w. Leżenie tyłem ( na plecach) NN ugięte 

w kolanach. Wyprostowane ręce przenosimy w górę 

i za głowę wykonujemy wdech. Ręce powracają ta 

samą drogą wydech. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 4- 

6 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia . 
 

 

 

 

 

 

 

 



Religia: 

Temat: Święconka czyli znaczenie pokarmów. 

 

Drogi Rodzicu, przeczytaj Dziecku znaczenie pokarmów, które wkładamy do koszyczka. Jeśli masz 

możliwość odwołaj się do konkretnych produktów, które masz w domu. Na zakończenie pomóż 

wykonać dziecku zadanie. 

 

W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny, którymi będziemy się dzielić przy 

wielkanocnym śniadaniu. 

 

Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym 

Panie Jezu Chryste!  Zasiądź między nami. 

Udziel nam radości Twego Zmartwychwstania.  Niech się okażemy Twoimi uczniami, 

a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. 

Znaczenie pokarmów 

BARANEK - Baranek w koszyczku jest symbolem Jezusa Chrystusa – Baranka Bożego, który umarł 

za nasze grzechy, a zmartwychwstając pokonał śmierć. Symbolem tego zwycięstwa jest, trzymana 

przez Baranka, chorągiewka. 

PISANKI - Na wielkanocnym stole królują jajka. Są symbolem życia i odrodzenia. Malowane na 

różne kolory, nie tylko zdobią nasz stół, ale pokazują także, jak wiele kolorów może mieć nasze życie, 

które daje nam Pan Bóg. 

WĘDLINA – To symbol ofiary – daru, który ludzie dają Bogu, dziękując za to, że się nimi opiekuje i 

prowadzi ich przez życie. 

SÓL – Chroni potrawy przed zepsuciem. Człowieka, przed zepsuciem – grzechem, chroni Pan Jezus. 

Sól w wielkanocnym koszyczku ma nam przypominać, że my też możemy się zepsuć kiedy 

grzeszymy oraz ma nas chronić przed złem. 

CHRZAN I BABKA - Chrzan przypomina, że gorycz męki i śmierci Pana Jezusa została zwyciężona 

przez słodycz, dlatego obok chrzanu jest wielkanocna babka. 

MASŁO – Jest oznaką dobrobytu. Przynoszone w koszyczku jest prośbą, by kolejny rok był w 

naszym domu pełen dobroci i obfitości. 

CHLEB - Pan Jezus został z nami pod postacią chleba – w Komunii Świętej. Chleb w święconce jest 

tego symbolem. Przynosząc w koszyczku chleb, pragniemy prosić Pan Jezusa, aby nigdy nie 

brakowało nam jedzenia. 

 

Zadanie: 

Narysuj koszyczek ze święconką. Wykonaną pracę proszę sfotografować i zdjęcie 

przesłać wychowawcy. 

 



Środa 31.03.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 2 h 

Wychowanie fizyczne 1 h      Religia 1h      Kółko plastyczne 1h 

 

 Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci 

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie 

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą rodziców, zrób 

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień 

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj. 

Ustal i zapisz datę oraz dzisiejszą temperaturę, a następnie temat: TEMAT: 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko piszą 

oczywiście ze słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce). 

2. Przypomnij sobie, komu miałeś wysłać kartkę z życzeniami, którą 

przygotowaliśmy na lekcjach. Ułóż na ten temat zdanie i zapisz pod tematem. 

Kartkę sfotografuj i wyślij mi, jak zwykle. 

3. Teraz samodzielnie lub z pomocą Rodziców, tak jak potrafisz, wyślij pocztą 

elektroniczną Twoje karty z życzeniami. 

To wszystko! 

 

ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

 



Religia: 
 

Temat: Śpiewamy Zmartwychwstałemu radosne „Alleluja”. 

 

Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa. Poniżej podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs 

Po  wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN  I ŻYJE  DZIŚ….. 

BLASKIEM  JAŚNIEJE  NOC…. 

 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI  BIBLIJNE-

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA”  poniżej  podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 

Drodzy Rodzice 

Bardzo proszę zachęćcie swoje Dzieci do przygotowania Koszyczka Wielkanocnego, który 

zostanie pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

Ponieważ  jest  to nasze ostatnie spotkanie  przed  Świętami  Wielkanocnymi przyjmij 

Państwo i Drodzy Uczniowie życzenia : 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

  Życzę  wiele  prawdziwej radości, ogromu  miłości i ludzkiej  życzliwości, dla Ciebie 

i całej Rodziny. 

                                  Z  zapewnieniem o modlitwie 

                                                                 Katechetka    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wychowanie fizyczne: 
 

Uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe 

wysklepienie stopy. 
Przyrządy i przybory: woreczki; piłka; kocyk. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym                         

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję 
 

Treść zajęć 
 

Uwagi 

Rozgrzewka: marsz w miejscu;  Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P; 

Krążenia L i P. 
RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1  Siad na krześle, przed krzesłem na podłodze 

leży rozłożony kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka. 

Zwijanie kocyka pod stopy ruchami zginania palców 

bez odrywania pięt od kocyka. 

 
Ćw.2 Siad na krześle, Nogi uniesione nad podłogę, 

stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp 

podkurczone. Naprzemienne dotykanie palcami stóp 

podłogi. 

 
Ćw.3 Stanie- Postawa. Na podłodze narysowana 

linia. Marsz z krzyżowaniem stóp. Na odcinku 2-3 

metry.  

 
Ćw.4 Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z tyłu. 

Podeszwy stół złączone. Wyprost nóg w stawach 

kolanowych z utrzymaniem złączonych podeszwami 

stóp. Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana były 

rozchylone na zewnątrz i stopy były złączone. 

 

Ćw.5 Siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z tyłu, 

piłka trzymana między stopami. Druga osoba siedzi 

twarzą do ćwiczącego. Rzut piłki nogami do osoby 

siedzącej naprzeciwko. 

 
Ćw.6 Siad ugięty. Stopy zgięte podeszwowo, palce 

oparte na woreczkach pięty uniesione nad podłogę. 

Prostowanie nóg z wysuwaniem woreczków w 

przód bez dotykania piętami podłogi 

 
Ćwiczenie oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po 

pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owczarek S.-  Atlas ćwiczeń korekcyjnych 
 

  



Kółko plastyczne: 
 

Temat zajęć: Pisanka – ozdabianie styropianowej formy. 

 

Potrzebne materiały:  materiały otrzymane od nauczyciela (tj. styropianową 

formę pisanki na patyku, cekiny, elementy pasmanteryjne), klej, dodatkowo 

jeżeli są w domu kolorowe wstążeczki, więcej cekinów, szpilki. 

 

Rodzicu przeczytaj polecenie. 

 

Każdy z Was ma ciekawe pomysły. Proszę, tak jak potrafisz ozdób 

styropianową pisankę  przyklejając lub przyczepiając szpilkami otrzymane 

ozdoby, jeżeli masz dodając swoje. Niech to będzie Twoja samodzielna praca.                                                                                                                                                                     

Po wykonaniu pisanki poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zdjęcia, prześlijcie 

je do wychowawcy.   Pamiętaj aby posprzątać po skończonej pracy. 

                                                                                                                                                                                   

Do rodziców Kuby, proszę o przytrzymanie pisanki lub włożenie jej np. do 

doniczki aby była stabilna i w smarowaniu  jej klejem.  

A. B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiały indywidualne 

 

Antoni K., Jakub B., Sandra B.  
Rewalidacja: 

 

 
 
 
 
 



Jakub B. 
Terapia ruchowa: 
Temat: Ćwiczenia równoważne w pozycji siedzącej. 
 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje 

dziecko zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, 

stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien 

ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed 

posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.  Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 30 min. 

W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać dokładnie i powoli. 

Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia 

bezpieczeństwo. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch 

podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 
          ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad 

na kozetce (łóżku), stopy oparte na 

podłodze. Kończyny górne z boku, rodzic 

ustawia się z tyłu (asekuruje dziecko i 

wspomaga ruch). Ruch: Delikatne 

przenoszenie ciężaru ciała w lewo, prawo 

w przód i w tył. Powtórzenia: 2 serie po 6 

razy. Uwagi: Zwrócenie uwagi na 

wyprostowany tułów, symetryczne 

ustawienie miednicy, klatki piersiowej, 

łopatek, obręczy barkowej i głowy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na kozetce (łóżku), 

stopy oparte na podłodze. Rodzic siada po 

stronie zdrowszej, jedną ręką podpiera 

bark dziecka a drugą wspomaga 

prostowanie jego łokcia. Ruch: Rodzic 

delikatnie przyciąga dziecko do siebie 

które opiera się otwartą dłonią ułożoną na 

łóżku. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

Uwagi: Rodzic wspomaga ruch dziecka 

przy przenoszeniu ciężaru ciała. 

Ćwiczenie wykonujemy po prawej i lewej 

stronie. 

 

Ćw. nr 2) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),  

kolana rozsunięte, stopy oparte na 

podłodze. Kończyny górne wzdłuż 

tułowia, rodzic ustawia się z przodu 

chwyta dziecko za barki (asekuruje 

dziecko i wspomaga ruch). Ruch: 

Delikatne przenoszenie ciężaru ciała z 

jednego biodra na drugie. Powtórzenia: 2 

serie po 6 razy. Uwagi: Zwrócenie uwagi 

na wyprostowany tułów, symetryczne 

ustawienie miednicy, klatki piersiowej, 

łopatek, obręczy barkowej i głowy. 

 

Ćw. nr 5) P.w. - Siad na kozetce (łóżku), 

stopy oparte na podłodze. Kończyny górne 

oparte z boku. Rodzic siada po stronie 

zdrowszej, chwyta ramię i przedramię 

dziecka. Ruch: Delikatne przenoszenie 

ciężaru ciała w bok, aż  do włączenia 

reakcji równoważnej (uniesienie kończyny 

górnej i dolnej). Powtórzenia: 2 serie po 

6 razy. Uwagi: Rodzic wspomaga dziecko 

przy przenoszeniu ciężaru ciała. 

Ćwiczenie wykonujemy po prawej i lewej 

stronie. 

 

Ćw. nr 3) P.w. - Siad na kozetce (łóżku), 

stopy oparte na podłodze. Kończyny górne 

wzdłuż tułowia, rodzic ustawia się z tyłu, 

obejmuje dziecko na wysokości dolnych 

łuków żebrowych. Ruch: Wdech nosem, 

rodzic jednocześnie pociąga żebra w bok 

ku górze i wspomaga przeniesienie ciężaru 

na tę samą stronę. Wydech ustami, powrót 

do pozycji wyjściowej (rodzic cały czas 

prowadzi ruch).Powtórzenia: 3 

powtórzenia. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy na prawą i lewą stronę. 

 

Ćw. nr 6) P.w. - Siad na kozetce (łóżku), 

stopy oparte na podłodze. Rodzic siada po 

stronie zdrowszej, przytrzymując ramię 

dziecka w pozycji odwróconej, 

wyprostowanej i odwiedzionej, przy barku 

wysuniętym do przodu. Ruch: Delikatne 

przenoszenie ciężaru ciała z jednego 

biodra na drugie. Powtórzenia: 2 serie po 

6 razy. Uwagi: Rodzic wspomaga ruch 

dziecka przy przenoszeniu ciężaru ciała. 

Ćwiczenie wykonujemy po prawej i lewej 

stronie. 
Bibliografia:   1.  Mikołajewska E. Metoda NDT-BOBATH w  neurorehabilitacji osób dorosłych. PZWL 2014 r. 
2. Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia „Usprawnienie po udarze mózgu” Kraków  2004 r. 
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Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia 

wykonuje dziecko zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy 

dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe), 

wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w 

godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-

45min. Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać 

spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun 

stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.  
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas 

ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem! 

L

p. 

Opis ćwiczenia Czas 

1. Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty 

ręcznik, ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni 

całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy 

do stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub 

muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 

minut 

2. Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich 

wdechów i wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie 

powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 

minut 

3. Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy 

ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. Ruchy powtarzamy po kilka razy. 

Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy 

podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej 

dla siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu: 

1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę 

tak trzymamy 5- 10 sekund. 

2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona w okolicy pośladków, lewą masujemy 

plecy dziecka, rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy 

lewą dłoń w dół do pośladków,  przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała 

zjeżdżalnia”). 

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", przesuwając się 

stopniowo w kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na 

wysokości karku. Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się 

od boku do boku pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce 

nieznacznie przesuwają się w dół (do pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej 

zmianie ruchu, ręce rodzica znajdują się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco 

słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji wyjściowej (do karku). 

4) Głaskanie podłużne,  ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga 

ręka, ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i 

przekładamy na wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). 

 

 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

    Bibliografia: 
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala. 
 

 

 



Klaudia B.  
 

Zajęcia z psychologiem: 
 
Drogi rodzicu, poniżej znajdziesz zadanie, które wesprze Twoją córkę w rozwoju 

społecznym. Składa się z obrazków i opisów sytuacji. 

 
Zadania dla dziecka: 

1.Wytnij obrazki i opisy. Gdy skończysz wymieszaj je. 

2.Połącz opisy z pasującym obrazkiem. 

3.Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności. Tak by były po kolei. 

4. Porozmawiaj z rodzicami jak oni robią zakupy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Sandra B. 
Zajęcia z pedagogiem: 

Bardzo proszę o pomoc Sandrze w odczytaniu poleceń z karty pracy i wsparcie 

przy uzupełnieniu. 

 

 

 



Rewalidacja: 

 

Temat: Dodawanie i odejmowanie. Oś liczbowa. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. 

Sandro, oblicz równania. Wynik połącz z cyfrą na osi liczbowej. 

 

 

 



Dawid D. 
 

Neurologopedia: 
 

 
 

 
 
 
 
 



 


