
Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET  

wychowawca Anna Jans 

 

Temat ośrodka tygodniowego: Dziecko. 

PONIEDZIAŁEK 1.06.2020r.  

Temat ośrodka dziennego: Dzień dziecka. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w 

kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.  

Teraz dziecko zapisz w zeszycie: 

PONIEDZIAŁEK 

1 CZERWCA 2020 ROKU 

DZIEŃ DZIECKA. 

Drogi rodzicu! Proszę, abyś odtworzył film i obejrzał z dzieckiem. To są życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Proszę, aby dzieci spróbowały samodzielnie przeczytać tekst. https://www.youtube.com/watch?v=_H6-

5DcuyPA 

Teraz proszę, aby dzieci wykonały karty pracy nr 44 oraz 45 ("Lubię wiosnę, lubię lato"). 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Załączam poniżej tekst do przeczytania. 

Hubercie, Adrianie przeczytajcie i spróbujcie odpowiedzieć na pytania pod tekstem.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_H6-5DcuyPA
https://www.youtube.com/watch?v=_H6-5DcuyPA


    

* źródło: A. Borowska- Kociemba, M. Krukowska "Funkcjonowanie osobiste i społeczne". 

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 

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


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Zadaniem dziecka będzie wykonanie 

rysunku prezentu, który chciałoby otrzymać z okazji Dnia Dziecka (technika dowolna). 

REWALIDACJA  INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.     

Hubert  S.  

Temat: Nasze rodziny. Rodzina. Ćwiczenia interaktywne. 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was 

ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem 

wykonywało  polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w jarzębinę .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Wehikuł czasu”.  

5. Przejdź do następnej  strony kliknij w postać małej dziewczynki  w lewym dolnym rogu i posłuchaj 

co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Dom rodzinny” klikając w głośniczek. 

6. Przejdź do następnej strony. Obejrzyj ilustrację i postaraj się samodzielnie odczytać wyrazy 

wypisane na tablicy. 

7. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj 

się je wykonać poprawnie. To trudne zadanie. Poproś o pomoc Rodzica, jeśli samodzielnie nie 

potrafisz go wykonać. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

8. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

9. Odsłuchaj klikając w głośniczek. 

Na tym kończymy dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

REWALIDACJA  INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.     

 Adrian J. 

Temat: Nasze rodziny. Kłopoty ze snem. 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was 

ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem 

wykonywało  polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w auto .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Bezsennik w akcji”.  

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną 

kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo. 

TERAPIA TOMATISA: AGNIESZKA B.  

Hubert S. 

Temat: Prawda – fałsz – czytam, więc wiem. 

 (na podstawie pakietu treningowego WSiP) 

Wpisz podane wyrazy w odpowiednie ramki. 

wiatr, wiosło, kalafior, czapka, rysunek, kredka, ognisko, woda 

rodzaj męski (ten) rodzaj żeński (ta) rodzaj nijaki (to) 

 

 

 

 

 

Przeczytaj tekst, a następnie otocz pętlą poprawne odpowiedzi na pytania. 

 

Julia jest bardzo pilną uczennicą. Gdy wraca ze szkoły do domu, je obiad, a zaraz potem 

siada do zadań domowych. W pierwszej kolejności odrabia zawsze język polski, bo 

najbardziej go lubi. Najwięcej czasu potrzebuje na matematykę. Jeśli nie potrafi rozwiązać 

jakiegoś zadania, co zdarza się bardzo rzadko, prosi o pomoc mamę. Julia najchętniej 

zaczyna się bawić dopiero wtedy, gdy wszystkie lekcje ma już odrobione. 

 

Czy mama czasem pomaga Julii w lekcjach? TAK NIE 

   

Czy w pierwszej kolejności Julia odrabia matematykę? TAK NIE 

   

Czy Julia bawi się od razu po przyjściu ze szkoły? TAK NIE 

   

Czy Julia je obiad przed odrabianiem lekcji? TAK NIE 

   

Podkreśl lub wskaż w tekście zdanie, które daje odpowiedź na poniższe pytanie. 

Jaką uczennicą jest Julia? 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA  z Katarzyna O.  

Hubert S. 

 Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. 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.Rodzicu odczytaj plecenie dziecku. Odczytaj wyrazy z ramki i dopasuj do pytania ”Jaki jest miód?”. 

Zdanie i poprawne wyrazy z ramki zapisz do zeszytu. 

 

SMACZNY PACHNĄCY PIĘKNY LEPIĄCY SŁODKI GORZKI ZDROWY KWAŚNY 

JAKI JEST MIÓD? 

………………………………………………………………………………………………… 

LOGOPEDIA: 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 Nutelką 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 

WTOREK 2.06.2020r. 

Temat ośrodka dziennego: Prawa dziecka. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w 

kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.  

Jakub wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, które ma w domu. Za każde dobrze wykonane zadanie Jakub 

otrzymuje żeton, za 3 żetony - nagrodę.  

Drogi rodzicu! Proszę, abyś odtworzył film i obejrzał z dzieckiem. Z niego dziecko dowie się jakie są jego 

prawa. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz dziecko może zapisać w zeszycie: 

WTOREK 

2 CZERWCA 2020 ROKU 

PRAWA DZIECKA.  

Teraz dziecko może napisać najważniejsze prawa dziecka, które zapamiętało z filmu. Można zatrzymać 

film, by dziecko mogło przepisać je do zeszytu. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Odtwórz dziecku piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

Chciałabym, żeby dzieci posłuchały jej kilka razy i spróbowały nauczyć sie refrenu.  

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


Mam też propozycję plastyczną dla dzieci. Chciałabym, aby dziecko wykonało rysunek w wersji programie 

Paint. Rodzicu skopiuj poniższy obrazek klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając ikonkę kopiuj.  

Następnie otwórz plik Paint. Po lewej stronie jest ikonka wklej. Kliknij tutaj i pojawi Ci się skopiowany 

obrazek. Zadaniem chłopców jest pokolorować obrazek oraz go zapisać a następnie przesłać na moją pocztę 

mailową. Jakub może wykonać ten obrazek w wersji wydrukowanej i pomalować farbami. 

             

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

TEMAT: Marsz, bieg po prostej z woreczkami. 

Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek. 

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; 
Przemachy RR – naprzemiennie; 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia 
oddechowe 

Ćw.1 Marsz po linii(sznurek; taśma) – przodem (woreczek na głowie). 
Ćw.2  Marsz po linii – tyłem (woreczek na głowie). 
Ćw.3 Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem (woreczek na głowie). 
Ćw.4 Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma (woreczek na głowie). 
Ćw.5  Marsz krokiem dostawnym(bokiem) -LN i PN (woreczek na głowie). 
Ćw.6 Marsz po linii – RR w bok z woreczkami w dłoniach. 
Ćw.7 Marsz po linii - RR w górę z woreczkami w dłoniach. 
Ćw. 8  Marsz po linii- RR do przodu z woreczkami w dłoniach. 
 
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na 
piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu. 

 

 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 
Wykonujemy 4-6 
powtórzeń 
każdego ćwiczenia 



KÓŁKO "MAŁY TECHNIK" : p. Łukasz K. 

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 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.  

 Hubert S. (to zadanie możesz zrobić na kartce lub w zeszycie albo za pomocą programu Paint) 

 

ŚRODA 3.06.2020 r. 

Temat ośrodka dziennego: Emocje  

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w 

kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. 

Następnie proszę, aby dziecko zapisało w zeszycie: 



ŚRODA  

3 CZERWCA 2020 ROKU 

EMOCJE.   

Jakub wykonuje zadania ze swojego kartonu (Segregowanie i ćwiczenia manipulacyjne).  

Teraz czas na film o emocjach. https://www.youtube.com/watch?v=Yqb95ZWykSI 

Narysuj w zeszycie emocje, które przedstawione są w filmie i podpisz je. 

A teraz obejrzyj poniższe obrazki i powiedz, jaką emocję przedstawiają. 

 

* źródło: A. Borowska- Kociemba, M. Krukowska "Funkcjonowanie osobiste i społeczne". 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

TEMAT: Ćwiczenia równoważne. 

 Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję.  

 
 

                  
Treść zajęć 

 
Uwagi 

https://www.youtube.com/watch?v=Yqb95ZWykSI


Rozgrzewka 
 
 
 
 

Marsz w miejscu; 
Krążenia RR w przód; 
Krążenia RR w tył; 
Krążenia RR w bok – L i P; 
Przemachy RR – naprzemiennie; 
Przemachy RR – równoczesne 
Krążenia bioder  
Skrętoskłony  

 
RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa 
strona 

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia 
oddechowe 

Ćw.1 
Marsz po linii(sznurek; taśma) - przodem 
Ćw.2  
Marsz po linii – tyłem 
Ćw.3  
Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem .  
Ćw.4  
Marsz po linii przodem – woreczek na głowie 
Ćw.5 
 Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma. 
Ćw.6  
Marsz krokiem dostawnym(bokiem)-LN i PN 
Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po turecku”. Dziecko wykonuje wdech nosem, a 
następnie silnie dmucha na szarfę. 

 

 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa 
noga 
 
Wykonujemy 
8-12 
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Chcę Wam zaproponować 

zrobienie własnych kolorowych potworów, symbolizujących różne emocje, które będą doskonałym 

uzupełnieniem zabawy. 

Potrzebujcie: 5 rolek po papierze toaletowym, 5 arkuszy kolorowych papierów ( zielony, żółty, czerwony, 

niebieski, szary), klej, nożyczki, czarny flamaster 

Wykonanie: 

1. Z kolorowych papierów wytnijcie kawałki o szerokości równej wysokości rolki po papierze 

toaletowym oraz długości pozwalającej na owinięcie całej rolki. 

2. Każdą rolkę owińcie kolorowym papierem i sklejcie. Zostawcie do wyschnięcia. 

3. Zagnijcie górną część rolki (z tyłu i z przodu) do środka, by powstały uszka, łączenie sklejcie 

4. Na tak powstałych bazach, czarnym flamastrem narysujcie minki potwora, zgodnie z potworami z 

książki: zielony – spokój, żółty – radość, niebieski – smutek, czerwony – złość i szary – strach. 

5. Gotowe! 

 



REWALIDACJA  INDYWIDUALNA :P.MAŁGORZATA D.    

 Adrian J. 

Temat: Nasze rodziny. Usmiechnij się do mnie mamo. 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was 

ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem 

wykonywało  polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w misia .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj krótkie opowiadanie pt. ”Zapominek”.  

Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną 

kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo. 

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.  

 Adrian J. 

Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które 

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia 

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna. 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE. Rodzic ćwiczy z dzieckiem. 

Zdjęcie/ 
Rysunek 

Opis ćwiczenia Zdjęcie/ 
Rysunek 

Opis ćwiczenia 

 

Ćw. 1) Pozycja wyjściowa- Siad 
skrzyżny tyłem do ściany. Plecy 
przylegają do ściany. Jedna dłoń 
pod odcinkiem lędźwiowym 
kręgosłupa. w postawie 
skorygowanej. Ruch- Napięci 
mięśni brzucha z przyciśnięciem 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
do ściany. Powtórzenia:  2 serie 
po 6 razy. 

 

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie 
skorygowanej z woreczkiem na 
głowie lub książką. Ruch- Marsz z 
zachowaniem postawy 
skorygowanej i z utrzymaniem 
woreczka na głowie na odcinku 
ok. 2 metrów. Powtórzenia: 4 
razy. 

 

Ćw. 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 
wyprostowane i złączone. Ręce 
wzdłuż tułowia leżą na podłodze. 
Ruch-  Przyjęcie postawy 
skorygowanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem elongacji 
kręgosłupa i równego ustawiania 
barków. Powtórzenia:  2 serie po 
6 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-  Stanie tyłem do 
ściany w postawie skorygowanej. 
Ruch-Krok w przód z 
zachowaniem postawy 
skorygowanej. Powtórzenia:  2 
serie po 6 razy. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


 

Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 
ugięte, stopy oparte na podłodze. 
Głowa wyciągnięta, wzrok 
skierowany w górę. Ręce wzdłuż 
tułowia leża na podłodze. Pod 
barkami podłożone złożone 
ręczniki lub woreczki. Rodzic w 
siadzie klęcznym przy głowie 
dziecka.  Ruch-  Dociśnięcie 
barkami złożonych ręczników do 
podłogi. Rodzic próbuje 
wyciągnąć ręczniki. Powtórzenia:  
2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Stanie. W dłoniach 
nad głową trzymane piórko (lub 
kawałek waty). 
Ruch- Silne dmuchanie w piórko 
tak aby szybowało w powietrzu. 
Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do 
ściany. Ręce wyprostowane 
wzdłuż tułowia. 
Ruch- Wdech nosem z 
jednoczesnym wznosem rąk w 
górę, wydech ustami z 
jednoczesnym opuszczeniem rąk 
w dół. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do 
ściany. Pięty, biodra, plecy i 
głowa przylegają do ściany. Ręce 
wyprostowane wzdłuż tułowia. 
Ruch- Powolne przejście do 
półprzysiadu, z kontrolą 
przylegania pleców do ściany i 
zachowaniem postawy 
skorygowanej. Powtórzenia:  2 
serie po 6 razy. 

Bibliografia: 
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 

LOGOPEDIA: Patrz----> poniedziałek 

CZWARTEK 4.06.2020r. 

Temat ośrodka dziennego: Moje ciało. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w 

kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.  

Jakub wykonuje ćwiczenia na koncentrację uwagi (segregowanie, nakładanie koralików na paliki, 

przekładanie przedmiotów z butelki do koszyka itp.). 

Moi drodzy poniżej zamieszczam tekst do przeczytania oraz pytania do niego.  



 

* źródło: A. Borowska- Kociemba, M. Krukowska "Funkcjonowanie osobiste i społeczne". 

Następnie zapisz notatkę do zeszytu: 

CZWARTEK 

4 CZERWCA 2020 ROKU 

CIAŁO CZŁOWIEKA. 

 



Dziecko może narysować dwa ciała człowieka, lub wydrukować (z pomocą rodzica) i zaznaczyć jego części 

zewnętrzne i wewnętrzne(rys.1). 

rys.1. 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Chciałabym abyście 

razem wykonali prace plastyczną w dużym formacie. Rodzicu odrysuj na dużym szarym papierze lub 

kartonie swojego syna. Teraz Hubert, Kuba i Adrian mogą pomalować farbami całą sylwetkę podpisując 

części zewnętrzne swojego ciała (Jakub nie musi podpisywać, tylko nazwać). Trudniejszą wersją jest 

zaznaczenie wewnętrznych narządów. Efekty pracy proszę przesłać na pocztę mailową. Powodzenia!!! Na 

maila wysłałam kartę pracy, która pomoże wam w pracy.  



WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. 

Przyrządy i przybory: 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; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 
  

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćw. 1 Stoimy tyłem do  ściany. 
Naprzemienne uginanie i prostowanie 
NN. 

 
 
Ćw.2 Stoimy tyłem do  ściany. Skłon 
tułowia i powrót do P.W ze 
stopniowym zbliżaniem stóp do 
ściany 

 
 
Ćw.3 P.W. klęk obunóż. Opad T w 
tył(wytrzymać 3sek.)powrót do P.w. 

 
 
Ćw.4 P.W. Klęk podparty. Wznos PR i 
LN (wytrzymać 3sek.)powrót do P.w. 
To samo drugą noga i ręką. 

 
 

Ćw.5  P.W Siad prosty. RR oparte na 
podłodze. Unosimy biodra w górę  
(wytrzymać 3sek.)powrót do P.w. 

 
 
Ćw.6  P.W Siad ugięty. Wznos NN nad 
podłogę z wytrzymaniem( siad 
równoważny – wytrzymać 3 sek.). 

 
 
Ćw.7 P.W. Leżenie przodem. 
Uniesienie piłki w górę. 

 
 
Ćw.8 P.W. Leżenie przodem. Wznos 
prostych NN – nożycowanie pionowe 
( x6) 

 
 
Ćwiczenie oddechowe 
Siad na krzesełku: wznos RR do góry 
przodem wdech – opuszczamy RR 
wydech 

 
 
 
P.W – pozycja 
wyjściowa 
 
 
 
 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa 
noga 
T - tułów 
 
 
 
 
Wykonujemy 4-
6  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

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

Ćwiczenia wyrównawcze –Ł. Babulska; T. Kasperczyk 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):   

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. 

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


3.   Proszę teraz, aby dziecko odpowiedziało na pytania  

Kuba powtarza za rodzicem odpowiedzi lub wskazuje palcem  

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. Odpowiedz lub wskaż, 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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=ip-SnmDpH7s
https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs


REWALIDACJA INDYWIDUALNA: P. Anna J.  

Adrian J. 

Drogi rodzicu! Drogi Adrianie! Dziś popracujesz ze stroną pisupisu. Twoim zadaniem będzie stwierdzić czy 

dany przedmiot potrzebujemy zimą czy latem. Powodzenia! 

http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/lato-zima 

PIĄTEK 5.06.2020 r. 

Temat ośrodka dziennego: Narządy zmysłów. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):  

TEMAT ZAJĘĆ:  Rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych po brzmieniu i wyglądzie” - piątek 

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 proszę w poniższy link i oglądnijcie wspólnie krótki Poranek Muzyczny, 

który odbył się dla dzieci małych i dużych w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. Wezmą w nim udział 

dzieci bardzo małe i większe. Zwróćcie uwagę, że na instrumentach można wydawać różne głosy zwierząt 

i różne odgłosy.  

Posłuchajcie tez króciutkiej bajki ilustrowanej instrumentami o słoniku Babarze 

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

3. Zadanie dla wszystkich. Drogi Rodzicu, kliknij w link i spróbujcie odgadnąć, jaki to instrument?  

Na początku będą to instrumenty inne, niż te, które poznaliśmy, ale na pewno je odgadniecie, potem już będą 

zagadki o instrumentach perkusyjnych. Kuba słucha i powtarza nazwę instrumentu. 

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

4. Zadanie dla Adriana i Huberta. Połącz właściwe instrument z nazwą. 

http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/lato-zima
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=hrlypdHkXnM
https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI


 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Przyrządy i przybory: woreczki; piłka 

 Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję 

 
 

                  
Treść zajęć 

 
Uwagi 

Rozgrzewka 
 
 

Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w 
bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 



Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćw.1  Przysiad z piłką. Stań z szeroko rozstawionymi stopami, trzymając obiema 

rękami  piłkę przed sobą. Kucnij i opuść piłkę lekarską na podłogę. Wróć do 

pozycji początkowej i piłkę nad głowę. 

 
Ćw.2 Marsz w miejscu z woreczkami w dłoniach. 

 
Ćw.3 Wznos piłki nad głowę. Unieś piłkę  po przekątnej nad głową w prawo, 

prostując ramiona, jednocześnie rozkładając lewą nogę na bok. Opuść do pozycji 

początkowej. P i L. 

 
Ćw.4 Skłon tułowia w przód z jednoczesnym uniesieniem nogi( L lub P).W dłoniach 
trzymamy woreczki. 

 
Ćw.5 Naprzemienne  unoszenie kolan z wznosem RR w bok. 

 
Ćw.6 Podpór przodem. Wypchnięcie bioder w górę (wytrzymujemy 3 sek). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w 

kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Następnie proszę, aby dziecko 

zapisało w zeszycie: 

PIĄTEK 

5 CZERWCA 2020 ROKU 

NARZĄDY ZMYSŁÓW.  

przeczytajcie tekst i odpowiedzcie na pytania. 



 

Teraz czas na film https://www.youtube.com/watch?v=hHquP8pOmvU 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Chciałabym, aby teraz chłopcy pobawili się z rodzicami 

w zabawę sensoryczną.  

Pierwsza część to smak: Drogi rodzicu przygotuj dla syna kilka produktów(5-6), które będzie mógł 

spróbować i zgadnąć: co to? Fajnie, gdy będzie miał zasłonięte oczy. 

Druga część to węch: Drogi rodzicu przygotuj proszę kilka zapachów w słoikach, tak aby dziecko mogło 

odgadnąć, jaki to zapach (np. cytryna, perfumy, musztarda, mięta itp.).Dobrze by było gdyby dziecko miało 

zasłonięte oczy. 

https://www.youtube.com/watch?v=hHquP8pOmvU


Trzecia część to dotyk: Podaj dziecku przedmiot a jego zadaniem będzie odgadnięcie, co to. Możesz 

przygotować 5-6 przedmiotów i kolejno podawać dziecku.  

Czwarta część to słuch: Proszę rodzicu przygotuj różne dźwięki, instumenty lub skorzystaj z tego linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8  zadaniem dziecka jest odgadnięcie jaki to dźwięk. 

Powodzenia!!! 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J. 

 Adrian J.  

Drogi rodzicu! To ćwiczenie doskonale rozwija także umiejętności matematyczne, bo pozwala wyodrębniać 

poszczególne zbiory, ale też dostrzegać ich części wspólne, klasyfikować i dokonywać analizy wzrokowej.  

 Do takiej zabawy przydają się kolorowe pompony, drewniane ozdoby, piórka, ale też fasolki, 

guziki, czy inne drobiazgi znajdujące się w domu. 

Przygotowując taki zestaw do pracy dla dziecka, warto w nim umieścić odpowiednie narzędzie do 

przenoszenia rzeczy: szczypce (metalowe do cukru, drewniane do ogórków), zaparzacz do herbaty czy 

klamerkę do bielizny – wymagają one użycia dokładnie tych mięśni, które potem umożliwiają trzymanie 

ołówka.  

Ćwiczenie: Dziecko z użyciem narzędzi przenosi przedmioty z miseczki do miseczki (zawsze od strony 

lewej do prawej – taki jest kierunek pisania) lub rozkłada do przegródek (tu przydaje się paleta do farb lub 

pudełko na śrubki ze sklepu budowlanego). 

 Stopień trudności ćwiczenia powinien wzrastać w miarę, jak dziecko wykonuje ćwiczenia coraz 

sprawniej: elementy stają się drobniejsze, mają więcej kolorów, przydzielenie ich do danej kategorii staje się 

mniej oczywiste. Powodzenia!!! 

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.  

Adrian J.  

Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które 

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia 

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 
Rodzic ćwiczy z dzieckiem.       ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !   

Zdjęcie/ 
Rysunek 

Opis ćwiczenia Zdjęcie 
Rysunek 

Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja 
wyjściowa – Leżenie przodem. 
Nogi wyprostowane i złączone. 
Ręce wyprostowane, wyciągnięte 
w bok, w jednej dłoni woreczek 
lub inny przedmiot. Głowa  
uniesiona, wzrok skierowany w 
podłogę. Pod brzuchem w 
okolicy pępka zrolowany kocyk 
lub ręcznik. Ruch: Przeniesienie 
wyprostowanych rąk w tył i 
przeniesienie woreczka z ręki do 
ręki nad biodrami. Powtórzenia:  
2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Stanie. Ręce 
wyprostowane wyciągnięte w 
górę. Ruch: Skłon tułowia w 
przód, wytrzymać ok. 4-6 sekund 
i powrót do pozycji wyjściowej. 
Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. 
Nogi ugięte, stopy oparte na 
podłodze. Ręce wyprostowane 
leżą na podłodze wzdłuż tułowia. 
 Ruch: Uniesienie głowy nad 
podłogę – wytrzymać ok. 3-5 sek. 
Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki 
powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż. 
Woreczek  lub książka ułożona 
na kolanie nogi wzniesionej i 
zgiętej.  
Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji 
ok. 3-6 sek. Powtórzenia:  2 
serie po 5 razy. Uwagi: 
Ćwiczenie wykonujemy lewą i 
prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Podpór tyłem.  
Ruch: Uniesienie bioder w górę i 
wytrzymanie ok. 5-10 sekund. 
Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W 
dłoniach nad głową trzymane 
piórko (lub kawałek waty). 
Ruch: Silne dmuchanie w piórko 
tak aby szybowało w powietrzu. 
Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi 

ugięte w kolanach. Dłonie oparte 

na podłodze z tyłu.  Ruch: 

Przejście do siadu prostego, 

wysunięcie nóg w przód i powrót 

do siadu skulnego. Powtórzenia: 

2 serie po 5 razy.  

 
 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem. 
Nogi wyprostowane złączone. 
Dłonie pod brodą. Pod brzuchem 
w okolicy pępka zrolowany 
kocyk. 
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad 
podłogę i wykonanie nimi nożyc 
pionowych. Powtórzenia: 2 serie 
po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy 
wysoko nóg. 
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