
Materiały na zdalne nauczanie dla klasy I PdP i nauczanie indywidualne Krystian W. za okres 12-16.04.2021 r. 

PONIEDZIAŁEK  12.04.2021 r. 

1,2,3. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

Temat: Jak dbać o środowisko? 

Proszę przeczytać uczniom zdania. Bardzo dziękuję Państwu za współpracę. 

• Odpowiedz, które zdania pasują do twojego zachowania. 

Zadania dla Julii, Magdy  

• Powiedz ,które zdania  opisują twoje zachowania, a zdania, które Ciebie nie dotyczą przekreśl. 

SEGREGUJĘ ODPADKI. 

ZBIERAM MAKULATURĘ. 

GASZĘ ŚWIATŁO, GDY JEST WIDNO. 

ZAKRĘCAM KRAN, GDY MYJĘ ZĘBY. 

JESTEM CICHO PODCZAS WYPRAWY DO LASU. 

CHODZĘ PO ZAKUPY Z WŁASNĄ TORBĄ. 

NIE DEPCZĘ TRAWNIKÓW. 

• Policz zdania, które Ciebie dotyczą. Jeśli masz ich co najmniej pięć, to znaczy, że dbasz o środowisko. Jeśli 

mniej, to znaczy, że musisz bardziej się postarać. 

• Wymyśl hasła pasujące do ilustracji i zapisz je. 

Zadanie dla Kacpra i Julii A. Bardzo proszę przeczytać uczniom polecenia. Dziękuję za współpracę. 

Obejrzyj poniższe obrazki i powiedz co się na nich dzieje. 

• Wybierz czynności, które pasują do przedstawionych obrazków:  

MALOWANIE, SPRZĄTANIE, GRABIENIE, SADZENIE, SPRZĄTANIE, 

Zadanie dla Kacpra 

• Zapisz wybrane czynności. 

• Zadanie dla Kacpra, Magdy i Julii A. 

• Spróbuj zrobić coś dobrego dla środowiska. Możesz na przykład pograbić trawnik, zasadzić kwiatka, 

pozbierać papiery na swoim terenie. Miłej pracy!. 

  



Temat: Czy życie bez wody byłoby możliwe? 

Proszę o przeczytanie uczniom poleceń i pomoc podczas pracy. Bardzo dziękuję. 

Zadanie dla Kacpra, Julii, Magdy i Julii A. 

• Przyjrzyj się ilustracjom. Wskaż sytuacje, w których człowiek używa wody. 

• W jakich jeszcze sytuacjach człowiek korzysta z wody? 

• Porozmawiajcie z rodzicami o tym, czy życie bez wody byłoby możliwe. 

 

  

 

 



Zadanie dla Kacpra, Julii P i Magdy 

Proszę o pomoc uczniom w czytaniu zdań. 

• Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami:     WODA       •          WODY        •       W WODZIE 

CICHA……………………                       BRZEGI RWIE. 

BURZA W SZKLANCE …………………………………… 

CZUĆ SIĘ JAK RYBA …………………………………………… 

 

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Temat: Segregujemy odpadki. 

• Posegreguj odpadki do właściwych miejsc. 

BUTELKA PLASTIKOWA, SZKLANA BUTELKA, TORBA FOLIOWA, STARE GAZETY,  

 STARE ZESZYTY 

PLASTIK …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………......           

 SZKŁO 

……………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………….                     

  PAPIER 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5,6,7. PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

DRODZY RODZICE. DRODZY UCZNIOWIE. 

W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY SIĘ UCZYĆ O ZNACZENIU PRACY W ŻYCIU CZŁOWIEKA. RODZICE – JEŚLI PRACUJECIE 

PROSZĘ OPOWIEDZCIE UCZNIOM O SWOJEJ PRACY: 

- GDZIE PRACUJECIE? 

- CO ROBICIE? 

- DLACZEGO JEST WAŻNE TO CO ROBICIE? 

- CZY LUBICIE SWOJA PRACĘ? 

JEŚLI NIE PRACUJECIE PRZYBLIŻCIE ZAWODY INNYCH CZŁONKÓW RODZINY, BLISKICH, ZNAJOMYCH.  

 

 

 



WTOREK 13.04.2021 r. 

1,2. PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

DRODZY RODZICE. DRODZY UCZNIOWIE. 

DZIŚ PRZYBLIŻĘ WAM POPULARNE W POLSCE ZAWODY. POROZMAWIAJCIE O NICH.  

POMOGĄ WAM TE OBRAZKI: 

 

PODYSKUTUJCIE.  

NIECH UCZNIOWIE UTRWALĄ NAZWY WSKAZANYCH ZAWODÓW.  

NIECH OKREŚLĄ CZYNNOŚCI JAKIE WYKONUJĄ PRACOWNICY TYCH ZAWODÓW. 

JAKI ZAWÓD PODOBA IM SIĘ NAJBARDZIEJ I DLACZEGO? 

 



3,4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

Temat: Dzielimy figury geometryczne. 

• Na ile równych części podzielony jest każdy kwadrat? Proszę o pomoc uczniom podczas wykonywania 

tych zadań. 

• Pokaż trójkąt, prostokąt i kwadrat. 

 

Zadanie dla Julii A. 

• Wskaż przedmioty w kształcie prostokąta znajdujące się w twoim domu. 

 

 

• W każdej figurze pokoloruj tylko tę część, która ma kształt trójkąta. 

 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Temat: Zmiany w pogodzie. 

• Ułóż zdania z rozsypanek i zapisz je. 

NA       JEST      DWORZE         CIEPŁO. 

LIŚCIE.        MAJĄ      ZIELONE       DRZEWA 

• Policz, z ilu wyrazów składa się każde zdanie. 

Zadanie dla Julii i Magdy 

• Zapisz ułożone zdania. 



Zadanie dla Julii A. 

• Podziel na sylaby wyrazy: 

CIEPŁO 

DWORZE 

LIŚCIE 

Zadanie dla Kacpra 

•przeczytaj i zapisz zdania 

JEST CIEPŁO.  

SĄ JUŻ PTAKI. 

6. RELIGIA 

TEMAT: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO 

Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku poniższy tekst i porozmawiaj z nim na jego temat. 
W niedzielę wieczorem 22 lutego 1931 roku siostrze Faustynie objawił się Pan Jezus. Tak opisała to 
wydarzenie w „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w 
szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z 
uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po 
chwili powiedział mi: «Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. 
Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która 
czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a 
szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały»” (Dz. 47-48). Obraz, według 
słów siostry Faustyny, namalował Eugeniusz Kazimirowski. Na ciemnym tle wyraźnie widać jasną 
postać Jezusa ubranego w białą, związaną w pasie, szatę. Patrząc na obraz, mamy wrażenie, jakby 
Jezus szedł w naszą stronę. Na Jego dłoniach i stopach widoczne są ślady ran po gwoździach. Pan 
Jezus mówił do św. Faustyny: „Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża” (Dz. 
326). „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę: blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia 
dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (…). Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć 
będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dz. 299). 
Obraz Jezusa Miłosiernego jest jak naczynie, z którego możemy czerpać dar Bożego miłosierdzia. 
Każdemu, kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie miłosierny względem 
bliźnich, Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą. On pomoże nam w pracy nad 
naszymi wadami i w zbliżaniu się do Pana Boga przez miłość. Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej 
śmierci, czyli śmierci w stanie łaski uświęcającej. 

 

 

 



Zadanie 
Sprawdź swoją wiedzę 
1. Promienie na obrazie Miłosierdzia Bożego oznaczają: 
a) czerwony – krew i zielony – cały świat, 
b) czerwony – krew i blady – wodę, 
c) biały – czystość i fioletowy – pokutę. 
2. Obraz Jezusa Miłosiernego jest „naczyniem” tzn.: 
a) każdy może go używać do czerpania wody, 
b) jest używany podczas liturgii, 
c) każdy, kto się będzie z ufnością przed nim modlił i czynił miłosierdzie, wyprosi wiele łask. 
 
Zadanie do wykonania 
Narysuj serce, z którego będą wypływały dwa promienie. Proszę zrobić zdjęcie wykonanej pracy i 
przesłać je do wychowawcy lub nauczyciela religii. 
Zaśpiewajcie piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlARELIGIA 
 

7. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
Przyrządy i przybory: ławeczka, krzesełko. 
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; skrętoskłony. 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1 Wchodzenie na ławeczkę ( krzesełko) LN i PN. 

 
Ćw.2 Przeskoki nad ławeczką obunóż. 

 
Ćw.3 Klęk podparty na ławeczce(krzesło).  
Prostowanie nogi do tyłu. LN i PN.  
 

 
Ćw.4 Jw. w bok. LN i PN. 
 

 
 

Ćw.5 Bieg w miejscu w podporze przodem o 
ławeczkę (krzesło, łóżko). 
Bieg  10 sek. 

 
Ćw.6 Leżenie przodem na ławeczce nogi opuszczone 
na ziemie. Prostujemy i  unosimy obie nogi. 
Wytrzymujemy 3 sek. 

 
Ćw.7 Leżenie tyłem stopy oparte o ławeczkę. 
Unosimy biodra jak najwyżej. Wytrzymujemy 3 sek. 

 
 
Ćwiczenie oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po 
pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 

Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 
 

 



ŚRODA 14.04.2021 R. 

1,2,3,4,5,6. PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

DRODZY RODZICE. DRODZY UCZNIOWIE.  

CHCIAŁABYM ABYŚCIE DZISIAJ POROZMAWIALI O PREFERENCJACH ZAWODOWYCH WASZYCH DZIECI. 

KIM CHCIAŁYBY BYĆ? 

JAKI ZAWÓD WYKONYWAĆ? DLACZEGO? 

WIEM, ŻE TE ZAWODY ICH INTERESUJĄ: 

      POLICJANT             DETEKTYW              RATOWNIK MEDYCZNY             KRAWCOWA                        MODELKA 

                                        

 

 

 

 

 

NIECH O NICH OPOWIEDZĄ Z POMOCĄ OBRAZKÓW.  

NIECH UCZNIOWIE WYKONAJĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ WEDŁUG WŁASNEGO PROJEKTU I POMYSŁU PT. „KIM BĘDĘ W 

PRZYSZŁIŚCI”? 

7. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. 
Przyrządy i przybory: kocyk, piłeczka. 
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; skrętoskłony. 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćwiczenia oddechowe 

Ćw.1 Leżenie tyłem z piłką między kolanami. 
Delikatnie ściśnij piłkę. Podnosimy biodra z 

podłogi jednocześnie podnosząc ręce  
( wytrzymujemy 3 sek.) 

 
Ćw.2  Leżenie tyłem, rozłóż obie nogi płasko na 

macie. Umieść piłkę pod prawą nogą między łydką 

a kostką. Unieś nogę w powietrze  

(wytrzymujemy 3 sek.). LN i PN. 
 

 

Ćw.5 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. 

Naprzemienne  wymachy nóg  

( nożyce pionowe).  

 
Ćw.6 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. 

Unosimy  do skosu (wytrzymujemy 3 sek.). 

 
Ćw.7 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. 

Naprzemienne  wymachy nóg ( nożyce 

poziome). 

 
 
 
 
 
 
 
 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
NN- nogi 
RR - ręce 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-8 
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia.  



Ćw.3 Leżenie tyłem z rękami i nogami w 

powietrzu. Trzymaj piłkę dłońmi. Wykonuj 

nożyczki, obniżając nogi nad podłogą. Podczas 

nożyc, ósemka piłki między nogami.  

 
 
Ćw.4 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. Unosimy  

NN w górę. (wytrzymujemy 3 sek.). 

 

 
 

 
 

 

CZWARTEK 15.04.2021 R. 

1,2,3,4,6 PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

DRODZY RODZICE. DRODZY UCZNIOWIE.  

DZISIAJ PRACA Z TEMATEM WAŻNYM – PIENIĄDZE! ZNACZENIE PIENIĘDZY W ŻYCIU CZŁOWIEKA. PRZYPOMNIJCIE 

UCZNIOM, ŻE JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRAW PRACOWNIKA JEST OTRZYMYWANIE WYNAGRODZENIA ZA 

PRACĘ. POROZMAWIAJCIE O TYM. PRZYPOMNIJCIE, UTRWALCIE NOMINAŁY PIENIĘŻNE. POĆWICZCIE WSPÓLNIE 

OPEROWANIE PIENIĘDZMI. JEŚLI PÓJDZIECIE NA ZAKUPY POZWÓLCIE IM ZAPŁACIĆ, POLICZYĆ RESZTĘ, PRZELICZYĆ 

PIENIĄDZE. POMIGĄ WAMTE OBRAZKI: 

 

 

 

 

 



5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu. 

Zadanie dla Julii i Magdy i Kacpra 

• Policz 

10+ 10+ 10_+10_10+10= 

20+10 +10 + 10= 

30+10+10= 

40+ 10= 

• Zadanie dla Julii i Magdy 

• Policz 

35+5= 

35+6= 

35+7= 

35+8= 

35+9= 

35+10= 

Zadanie dla Julii A.  

Proszę o przeczytanie Julii poleceń i nadzór podczas wykonywania zadań. Bardzo dziękuję za współpracę. 

• Policz ile masz kubków do herbaty. 

• Policz ile masz małych łyżeczek. 

Miłej pracy! 

7. KÓŁKO PLASTYCZNE 

Temat: Wiosenna łąka- malowanie palcami, patyczkami higienicznymi, stemplowanie. 

Drodzy rodzice i uczniowie,  

dzisiejsze zadanie to namalowanie techniką stemplowania wiosennej łąki.  

Do stemplowania można wykorzystać własne palce, patyczki higieniczne, materiały dostępne w każdym 

domu tj. korek, kawałki gąbki, tkaniny, waciki, czy resztki folii bąbelkowej.  

 

Rodziców proszę o przeczytanie uczniom polecenia i pomoc w przygotowaniu materiałów. Rodzinę Julii 

proszę o pomaganie jej - możecie stworzyć rodzinną pracę plastyczną, która ozdobi pokój.  

Przyjrzyjcie się zdjęciom poniżej i uruchomcie swoją wyobraźnię- życzę wspaniałej zabawy! Zróbcie 

zdjęcia swoich prac i prześlijcie je do wychowawczyni. 

Pozdrawiam serdecznie B. Góra 

 



 

 Domowe „przybory” do stemplowania                      Technika stemplowania patyczkami  

 

Przykładowa praca plastyczna 

 

PIĄTEK 16.04.2021 R. 

1,2. PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

DZIŚ PODSUMOWANIE PRACY Z CAŁEGO TYGODNIA. PRZYPOMNIJCIE, UTRWALCIE WIADOMOŚCI. SPRÓBUJCIE 

WSPÓLNIE POROZMAWIAĆ O ZNACZENIU PRACY W ŻYCIU CZŁOWIEKA. NIECH UCZNIOWIE ROZWIĄŻĄ ZAGADKI 

TEMATYCZNE: 

1. GDY KOMPUTER SIĘ ZAWIESZA, ZATNIE LUB ZEPSUJE  

TEN PAN SZYBKO GO NAPRAWI I ZAPROGRAMUJE .        (INFORMATYK) 

2. W BIAŁYM FARTUCHU Z SŁUCHAWKAMI 

ZAJMUJE SIĘ CHORYMI ZWIERZĘTAMI.      (WETERYNARZ) 

3. NA PLAŻY, NA BASENIE WSZYSTKICH OBSERWUJE.  

BEZPIECZEŃSTWA, ZACHOWANIA DZIECI UWAŻNIE OBSERWUJE. (RATOWNIK) 

4.  JEJ PRACA POTRZEBNA ZAWSZE.  

WSZĘDZIE GDZIE BĘDZIE PRACOWAĆ, CZYSTO BĘDZIE.    (SPRZĄTACZKA) 

 

NIECH DOPASUJĄ PRZEDMIOTY POTRZEBNE W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH: 



 

3. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Temat: Ćwiczenia doskonalące koordynacje ruchową.(zmiana tematu) 
Przyrządy i przybory: kocyk; krzesełko. 
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; skrętoskłony 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1 Unoszenie nogi do tyłu. W pozycji stojącej 
przenosimy ciężar na jedna nogę i lekko uginamy 
kolano. LN i PN. Wytrzymujemy  3sek. 

 
Ćw.2 Unoszenie nogi do przodu.  Ruch Jw. 
Wytrzymujemy  3sek. 

 

Ćw.5 Krzyżowanie nogi w klęku podpartym.  P.w. 
klęk podparty. Unosimy nogę do poziomu bioder, a 
następnie przenosimy ja w bok daleko za kolano 
drugiej nogi i dotykamy podłoża. LN i PN. 
Wytrzymujemy  3sek. 

 
Ćw.6 Krzyżowanie nóg.  P.w. klęk podparty z noga 
wyprostowaną. Ruch j.w. Wytrzymujemy  3sek. 

 
Ćw. 7 Unoszenie bioder z wyprostem nogi.  P.w. . 
leżenie tyłem z NN ugiętymi w stawach kolanowych. 

PN – prawa noga 
LN – lewa noga 
 
 
P.W. – pozycja 
wyjściowa 
 
Wykonujemy 4- 
6 powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia . 
 
 



Ćw.3 Unoszenie nogi do tyłu z opadem tułowia. 
LN i PN. Wytrzymujemy  3sek. 

 
Ćw.4 Unoszenie nogi w bok ( 
odwiedzenie).Wytrzymujemy  3sek. 

 

Unosimy biodra do góry z jednoczesnym wyprostem 
jednej nogi. LN i PN. Wytrzymujemy  3sek. 

 
Ćw. 8 Unoszenie bioder z wyprostowaną nogą. P.w. 
leżenie na plecach Jedna noga wyprostowana druga 
ugięta. Unosimy biodra i nogę maksymalnie w górę. 
LN i PN. Wytrzymujemy  3sek .

 
 

4. RELIGIA 

Temat: PAN BÓG ZAWSZE PRZEBACZA GRZECHY, JEŚLI LUDZIE ŻAŁUJĄ I PRZEPRASZAJĄ 

Drogi Rodzicu, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst, jeżeli posiadasz dostęp do Internetu to proszę obejrzeć film 

(link zamieszczony poniżej).  

 

Pan Bóg czeka na powrót tych ludzi, którzy od Niego odeszli. Odchodzimy od Pana Boga gdy popełniamy grzech czyli 

nie przestrzegamy przykazań. Wrócić możemy do Niego gdy żałujemy popełnionych grzechów, pragniemy się 

poprawić i wyznajemy nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przepraszamy za złe uczynki Boga i 

ludzi, których skrzywdziliśmy. 

 

Poniżej  zamieszczam link do filmu z przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Proszę obejrzyjcie i zobaczcie jak Ojciec czyli 

sam Bóg czeka na grzesznika i mu przebacza 

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0 

 

Zadanie 

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci, bardzo proszę pomódlcie się razem wieczorem o ustanie pandemii koronawirusa. 

Pamiętajcie, proszę, że każdą modlitwę zaczynamy i kończymy znakiem krzyża świętego. 

Zadanie do wykonania 

Proszę narysować na kartce krzyż, a pod nim napisać słowo PRZEPRASZAM w kolorze czerwonym. Wykonaną 

pracę proszę sfotografować i przesłać wychowawcy lub nauczycielowi religii. 

 

5,6,7,8. ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ 

Temat: Wiosenne porządki.  

Wiosenne porządki to stały punkt w wielu kalendarzach. Nic dziwnego – w końcu, gdy dni są coraz dłuższe, 

a do środka wdzierają się wreszcie promienie słońca, łatwiej o motywację i energię do działania. Najwyższa 

pora wyczyścić na błysk każdy zakamarek oraz nieco odświeżyć aranżację naszych wnętrz. O czym 

pamiętać? 

Wczesna wiosna to także czas, w którym warto zadbać o wygląd rzadziej odwiedzanych pomieszczeń i 

trudno dostępnych zakamarków. Nie ma co czekać – zabieramy się do pracy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0


Wiosenne porządki – plan działania 

Przed rozpoczęciem wiosennych porządków dobrze będzie stworzyć plan działania. Nawet ramowy 

harmonogram pozwoli nam zadbać o sprawną organizację pracy, dzięki podziałowi obowiązków nie tylko 

na poszczególne partie, ale również pomiędzy domowników. Jakie prace należy wykonać w każdym 

pomieszczeniu? Oto praktyczna lista! 

Kuchnia 

√ Umycie szafek kuchennych wewnątrz i na zewnątrz 
Do tego wystarczy woda z lekkim detergentem, np. płynem do mycia naczyń; 

√ Segregacja produktów spożywczych w szafkach 

√ Odkurzenie i umycie podłogi 

Pokoje 

√ Uporządkowanie ubrań w szafach 
To dobry moment, by przejrzeć odzież i wybrać to, w czym już się nie chodzi, co jest za małe i niewygodne. 

Zapakowane w kartony lub foliowe torby można oddać potrzebującym. 

√ Umycie podłogi 

√ Dokładne odkurzenie dywanów i wykładzin 

√ Posprzątanie i uporządkowanie zabawek 

Przedpokój 

√ Przejrzenie butów i pochowanie tych, które w tym sezonie się już nie przydadzą 

√ Wymycie szafek 

√ Uporządkowanie kurtek i nakryć głowy na wieszaku 

Piwnica 

√ Uporządkowanie wszystkich przedmiotów 

√ Pochowanie rzeczy zimowych i wyjęcie przedmiotów przydatnych wiosną i latem 
Wiosenne porządki to dobry moment na uporządkowanie używanych w zimie sprzętów: szufli i spychaczy, 

zabawek: nart i sanek, a także świątecznych ozdób.  

Julia P. będzie wykonywała prace według swoich możliwości.  

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

góry dziękuję za wyrozumiałość i szczere chęci. 

Pozdrawiam serdecznie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAUCZANIE INDYWIDUALNE KRYSTIAN W. 

Poniedziałek 12.04.2021 r. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

W tym tygodniu uczymy się o znaczeniu pracy w życiu człowieka. Przypomnij, wypisz prawa pracownicze. Uczyliśmy 

się już o tym. Porozmawiaj z członkami rodziny o znaczeniu pracy w życiu człowieka. Wypisz 20 zawodów jakie znasz.  

Przypomnij nominały pieniężne.  

 

 

Wykonaj działania: 

(954-4)+184= 

(842-7)+294= 

(720-9)+592= 

(835-8)+439= 

(368-6)+342= 

Napisz opowiadanie o tym kim chciałbyś zostać w przyszłości. Poproś mamę o sprawdzenie błędów, 

popraw. (Minimum 10 zdań).  

Przysposobienie do Pracy 

Poznaj zawody swoich bliskich: taty, brata, siostry. Mama także pracuje (w domu) porozmawiaj z Nią o tym. 

Wyszukaj w Internecie informacji związanych z zawodami Twoich bliskich. Opisz 1 wybrany przez Ciebie 

zawód.  



Środa 16.04.2021 r. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Napisz swój życiorys. Pomoże Ci w tym instrukcja: 

 

Przypomnij, utrwal czym jest CV i do czego jest potrzebne.  

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Dokończ poniższe zdania i zapisz do zeszytu: 

Lubię ………………………………….. 

Chciałbym ………………………………….. 

Marzę o ………………………………………. 

Interesuje mnie ………………………………… 

W przyszłości …………………………………….. 

 

 

 

 

 



Przysposobienie do Pracy 

Wcześniej pisałeś opowiadanie o tym kim chciałbyś zostać w przyszłości. Dziś proszę o to, abyś odszukał w Internecie 

informacji w jaki sposób zdobywa się taki zawód. Zapisz do zeszytu.  

Zajęcia kształtujące kreatywność 

Temat: Wiosenne porządki.  

Wiosenne porządki to stały punkt w wielu kalendarzach. Nic dziwnego – w końcu, gdy dni są coraz dłuższe, 

a do środka wdzierają się wreszcie promienie słońca, łatwiej o motywację i energię do działania. Najwyższa 

pora wyczyścić na błysk każdy zakamarek oraz nieco odświeżyć aranżację naszych wnętrz. O czym 

pamiętać? 

Wczesna wiosna to także czas, w którym warto zadbać o wygląd rzadziej odwiedzanych pomieszczeń i 

trudno dostępnych zakamarków. Nie ma co czekać – zabieramy się do pracy! 

Wiosenne porządki – plan działania 

Przed rozpoczęciem wiosennych porządków dobrze będzie stworzyć plan działania. Nawet ramowy 

harmonogram pozwoli nam zadbać o sprawną organizację pracy, dzięki podziałowi obowiązków nie tylko 

na poszczególne partie, ale również pomiędzy domowników. Jakie prace należy wykonać w każdym 

pomieszczeniu? Oto praktyczna lista! 

Kuchnia 

√ Umycie szafek kuchennych wewnątrz i na zewnątrz 
Do tego wystarczy woda z lekkim detergentem, np. płynem do mycia naczyń; 

√ Segregacja produktów spożywczych w szafkach 

√ Odkurzenie i umycie podłogi 

Pokoje 

√ Uporządkowanie ubrań w szafach 
To dobry moment, by przejrzeć odzież i wybrać to, w czym już się nie chodzi, co jest za małe i niewygodne. 

Zapakowane w kartony lub foliowe torby można oddać potrzebującym. 

√ Umycie podłogi 

√ Dokładne odkurzenie dywanów i wykładzin 

√ Posprzątanie i uporządkowanie zabawek 

Przedpokój 

√ Przejrzenie butów i pochowanie tych, które w tym sezonie się już nie przydadzą 

√ Wymycie szafek 

√ Uporządkowanie kurtek i nakryć głowy na wieszaku 

Piwnica 

√ Uporządkowanie wszystkich przedmiotów 

√ Pochowanie rzeczy zimowych i wyjęcie przedmiotów przydatnych wiosną i latem 
Wiosenne porządki to dobry moment na uporządkowanie używanych w zimie sprzętów: szufli i spychaczy, 

zabawek: nart i sanek, a także świątecznych ozdób.  

 

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

góry dziękuję za wyrozumiałość i szczere chęci. 

Pozdrawiam serdecznie. 
Łukasz Kubalewski 

 

 

 



TERAPIE 

Rewalidacja-zadania 

Opr.K.O 

Magdalena W. 

 

1. Rodzicu prosze odczytaj polecenie dziecku.Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej, podziel je na sylaby 

i  głoski. Czrwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y) 

 

                                           

 

 

SAŁATA               POMIDOR                   OGÓREK               RZODKIEWKA            SZCZYPIOR 

 

 

SAŁATA          SA-ŁA -TA          S  A  Ł  A  T  A 

 

POMIDOR      PO-MI-DOR      P  O  M  I  D  O  R 

 

OGÓREK       O-GÓ-REK        O   G   Ó   R   E  K 
 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki- odgadnij je i zapisz do zeszytu. Wykonaj samodzielny rysunek 

odpowiedzi. 

 

LATEM W OGRODZIE                                              CZERWONE NA KRZAKU             

WYRÓSŁ ZILONY                                                     LATEM DOJRZEWAJĄ 

A ZIMĄ W SŁOIKU                                                   CHĘTNIE NA KRZAKACH 

LEŻY KISZONY.                                                        LUDZIE JE ZJADAJĄ. 

 

……………………                                                       ………………………. 

 
Rewalidacja-zadania 

Opr.K.O 

Magdalena W. 

 
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku  etykiety z nazwami nowalijek. Dziecko odszukuje na obrazku  

nowalijkę , powtarza  jej nazwęi przykleja etykietę obok obrazka . 

 

 

POMIDOR                  SZCZYPIOR                    OGÓREK    

 

               RZODKIEWKA                   SAŁATA 
 



 

 

 

 

 

 

 
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki- odgadnij je i zapisz do zeszytu .Wykonaj samodzielny rysunek 

odpowiedzi. 

 

LATEM W OGRODZIE                                              CZERWONE NA KRZAKU             

WYRÓSŁ ZILONY                                                     LATEM DOJRZEWAJĄ 

A ZIMĄ W SŁOIKU                                                   CHĘTNIE NA KRZAKACH 

LEŻY KISZONY.                                                        LUDZIE JE ZJADAJĄ. 

 

……………………                                                       ………………………. 
 

Rewalidacja-zadania 

Opr.K.O 

Julia A. 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie . 

   Popatrz na obrazek i pokaż. 

    

SAŁATĘ     POMIDORA     OGÓRKA      RZODKIEWKĘ     SZCZYPIOR 
                                           

          

 

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa  i zadawaj pytania: 

- co to jest? Odpowiedź- To jest ….. 

-jaki ma kolor?  Odpowiedź - Ma kolor…. 

 

2 Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności 

siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego. 

Zapisz po śladzie cyfry 

 

1  2  3  4  5  6  7  8   

1  2  3  4  5  6  7  8 



Rewalidacja-zadania 

Opr.K.O 

Julia A. 

 

1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku  etykiety z nazwami nowalijek. Dziecko odszukuje na obrazku  

nowalijkę , powtarza  jej nazwęi przykleja etykietę obok obrazka . 

 

 

POMIDOR                  SZCZYPIOR                    OGÓREK    

 

               RZODKIEWKA                   SAŁATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki- odgadnij je i zapisz do zeszytu .Wykonaj samodzielny rysunek 

odpowiedzi. 

 

LATEM W OGRODZIE                                              CZERWONE NA KRZAKU             

WYRÓSŁ ZILONY                                                     LATEM DOJRZEWAJĄ 

A ZIMĄ W SŁOIKU                                                   CHĘTNIE NA KRZAKACH 

LEŻY KISZONY.                                                        LUDZIE JE ZJADAJĄ. 

 

……………………                                                       ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Julia A. 

12.04. 2021 (p. Agnieszka B.) 

Temat: Dobre wychowanie 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Julio, przyjrzyj się obrazkom. Wskaż właściwe zachowania. Które dzieci 

zachowują się odpowiednio, a które postępują źle?  Dlaczego? 

 

 

 

 



 
Julia P. 

16.04.2021 (p. Agnieszka B.) 

Temat: Czytanie ze zrozumieniem. 

Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. Proszę wyciąć Julii zdania. Julio, przeczytaj zdania i dopasuj do odpowiednich 

obrazków.  

 

Julia P. Terapia ruchowa- Andrzej Hendzak 
 

Temat: Ćwiczenia usprawniające czynności manualne ręki. 

 
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. 

Pozycja wyjściowa do wszystkich ćwiczeń wygląda następująco : 

1. Krzesło lub wózek – z oparciem (zabezpieczającym przed upadkiem do tyłu), stopy oparte całą powierzchnią na podłożu lub 

podnóżku. 

 2. Stół - przysunięty blisko do dziecka, blat stołu musi znajdować się na wysokości mostka (wyrostka mieczykowatego). 

 3. Przy występowaniu różnic w sprawności kończyn górnych, ćwiczenia należy rozpoczynać od kończyny sprawniejszej. 

4. Podczas ćwiczeń lewa i prawa ręka znajduje się na stole. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie  nr 1) Przygotuj surowy 

makaron, który wysypany jest na 

talerzyk, blaszkę do pieczenia, nabieraj 

jego w garść i wysypuj z powrotem. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

sprawniejszą ręką. 
 

Ćw. nr 5) Przygotuj kulkę z plasteliny. 

Jedną ręką rozwałkuj ją. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

prawą i lewą ręką. 



 

Ćw. nr 2) Przygotuj surowy makaron o 

różnym kształcie, który wysypany jest 

na talerzyk, blaszkę do pieczenia, 

palce swojej ręki złącz opuszkami, 

poprzez prostowanie palców i 

otwieranie dłoni odsuwaj makaron, 

następnie złączanie palców przysuwaj 

makaron do siebie. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

sprawniejszą ręką. 

 

Ćw. nr 6) Przygotuj gazetę i podrzyj je 

na bardzo małe kawałki, ćwicz obiema 

dłońmi.  

 

 

Ćw. nr 3) Przygotuj dwa talerzyki i 

makaron np. w kształcie kokardek. 

Postaw jeden talerzyk obok drugiego, 

a na jednym z nich niech leży 

makaron. Przesuwaj makaron aby 

przenieść go z jednego miejsca na 

drugie. Podczas ćwiczenia oprzyj 

łokieć o powierzchnię blatu. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

sprawniejszą ręką. 

 

Ćw. nr 7) Przytrzymując słoik 

silniejszą ręką. Słabszą ręką zakręć 

słoik a następnie odkręć. 

Powtórzenia:  2 serie po 3 razy. 

Uwagi: Spróbuj wykonać to ćwiczenie 

trzymając słoik słabszą ręką a 

zakręcać silniejszą. 

 

Ćw. nr 4) Połóż dłoń na szmatce, 

podczas ćwiczenia łokieć uniesiony a 

palce wyprostowane na szmatce, 

przesuwaj szmatkę po blacie pisząc np. 

litery swojego imienia. Powtórzenia:  

2 serie po 3 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy sprawniejszą ręką. 

 

Ćw. nr 8) Przygotuj 5-6 kubków 

papierowych lub plastikowych. Ułóż 

kubki jeden na drugim aby poswatała 

wieża. Powtórzenia:  2 serie po 3 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

sprawniejszą ręką. 

Źródło: Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl  

 

Julia P. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak 

Temat: Mobilizacja stawów w odcinku szyjnym. 
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. 

Ogólne uwagi dotyczące wykonywanie ćwiczeń : 

1. Mobilizacje wykonujemy w tym kierunku, w którym nie wywołuje bólu. 

2. Jeżeli ból powstaje w trakcie wykonywania ruchu, należy się zatrzymywać na granicy bólu nie ciągnąć dalej. 

3. Zmienić kierunek mobilizacji można dopiero po skończeniu serii wykonanych mobilizacji w jednym kierunku. 

4. Ruch mobilizacyjny, to niewielki ruch, czasem znikomy, polegający na dociągnięciu pozycji stawowej. 

5. Prawidłowo wykonana mobilizacja wymaga małej siły z wybiórczym potraktowaniem stawu lub grupy stawów. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 



 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż 

tułowia. Ćwiczenie polega na cofnięciu głowy do tyłu. Jest to bardzo niewielki ruch, 

wywołujący napięcie mięśni zginaczy głowy, a rozciąganie prostowników. Mamy uczucie 

ucisku w krtani, ponieważ brodę zbliżamy do szyi. Wykonaj cofnięcie głowy, utrzymaj 3 sek., 

a następnie rozluźnij mięśnie. Powtórz 6 razy. Uwagi: Nie może być to pochylenie głowy, ani 

do przodu, ani do tylu, lecz cofnięcie głowy w stosunku do kręgosłupa. Siła, jaką stosujemy, 

ma być mała, a ramiona podczas trzymania pozycji rozluźnione. Rozluźnienie polega na 

swobodnym ustawieniu głowy, a nie wypychaniu do przodu. Widoczny ruch cofnięcia to 1 do 

2cm. Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 2) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia.  

Jeżeli przechylimy głowę w lewo i do przodu, jak na rysunku, to należy, nie zmieniając 

pozycji skłonu, wykonać niewielki skręt w przeciwną stronę, tj. w prawo, do momentu 

odczucia blokady ruchu. Ten stan przetrzymać 4 sek. i puścić. Odczekać kilka sek. I 

powtórzyć. Wykonać 6 razy w tym kierunku. Jeżeli możemy, to wykonujemy to samo w drugą 

stronę, ustawiając odwrotnie głowę. Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 3) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia. 

Wykonujemy skręt głową do granicy łatwego ruchu, następnie od tej pozycji skrętnej, 

zaczynamy właściwą mobilizację, polegającą na dociągnięciu skrętu do granicy swoich 

możliwości i wytrzymaniu nieruchomo 4 sek., a następnie rozluźnieniu (rozluźnienie oznacza 

tylko rozluźnienie, a nie powrót głowy do prostego ustawienia) również około 4 sek. 

Cały cykl powtarzamy 6 razy, po czym wracamy do ustawienia głowy na wprost.  

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 4) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia. 

Przechylamy rozluźnioną głowę w bok, po czym dokonujemy powoli jej dogięcia 

przetrzymując pozycję stawów 4 sek. Następnie, rozluźniamy powoli szyję (rozluźnienie 

oznacza, że głowa nadal jest przechylona, tyle, że szyja jest rozluźniona).  

Cały cykl powtarzamy 6 razy, po czym wracamy do ustawienia głowy na wprost.  

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

 

Ćw. nr 5) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia. 

Wykonujemy, jak przy skłonie bocznym, tyle, że w skłonie do przodu. Cały cykl powtarzamy 

6 razy. 

Bibliografia: A. Szajna: Ćwiczenia w domu. Terapia narządu ruchu. 

 

Julia A.  Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak 

 
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni stóp. 

 
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. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad na krześle, pięty uniesione czubki 

palców dotykają podłogi. 

Ruch: Przestawianie kolejno nóg do 

przodu „marsz na palcach” i powrót do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 
 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle. 

Ruch: Uniesienie nóg nad podłogę i 

dotknięcie podeszwą jednej stopy do 

podeszwy drugiej stopy. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   



 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy 

ustawione równolegle, oparte o 

podłogę. Ruch: Maksymalne 

podkurczenie palców stóp 

(wytworzenie „tunelu” pod stopami). 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   

Ćw. nr 7) P.w.-Siad na krześle. Ruch: 

Przesuwanie podkurczonych palców 

jednej stopy po podudziu nogi 

przeciwnej. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

lewą i prawą nogą. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, Stopy 

oparte na podłodze.  

Ruch: Naprzemienne podkurczanie i 

prostowanie palców. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch: Silne dmuchnięcie w piórko, 

tak aby szybowało jak najdłużej w 

powietrzu. Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, dłonie 

splecione na karku. Ruch: Wdech 

nosem, z cofnięciem łokci, 

ściągnięciem łopatek i wypukleniem 

klatki piersiowej, a następnie wydech 

ustami, z opadem tułowia w przód. 

Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. Na podłodze, 

przed stopami leży laska (kij od  

„szczotki”), palce stóp zawinięte na 

lasce. Ruch: Przesuwanie się w bok 

krokiem dostawnym z przyciskaniem 

palców do laski. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, nogi 

wyprostowane, pięty oparte na 

podłodze. Paluchy stóp złączone. 

Ruch: Naciskanie paluchem jednej 

stopy na palucha drugiej stopy. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.   
 

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. Ruch: Marsz z 

krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2 

metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.   

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

 

Julia A.  Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak 

Temat: Ćwiczenia przyjmowania 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. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad 

skrzyżny tyłem do ściany. Plecy 

przylegają do ściany. Jedna dłoń pod 

odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. 

Ruch: Napięcie mięśni brzucha z 

przyciśnięciem odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do ściany. Powtórzenia:  2 

serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 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. 2-3  metrów. 

Powtórzenia: 4 razy. 

 



 

Ćw. 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna 

dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym 

kręgosłupa. Ruch: Równoczesny 

wyprost obu nóg przez przesuwanie 

stóp po podłodze z  kontrolą 

przyleganie odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:  

2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.-  Stanie tyłem do 

ściany w postawie skorygowanej. 

Ruch: Krok w przód z zachowaniem 

postawy skorygowanej. Powtórzenia:  

2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. 3) P.w.- Stanie tyłem do ściany w 

postawie skorygowanej (opisanej w 

ćw. 1). Ruch: Powolne przejście do 

półprzysiadu z kontrolą przylegania 

pleców do ściany i zachowanie 

postawy skorygowanej.  

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle przed 

stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają „lekkie przedmioty 

utrzymujące się na wodzie” Ruch: 

Wdech nosem a następnie dmuchanie 

w „przedmioty” tak aby poruszały się 

po wodzie. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 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. nr 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. 

 

Julia P. czwartek 

Magdalena W. Wtorek 

Julia A. Czwartek 

Zadania Logopedyczne 

Ćwiczenia oddechowe 

Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie wydłużanie oddechu w 

zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy! 

 

 - puszczanie baniek mydlanych, 

- nadmuchiwanie balonika, 

- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie piórka wydechem jak 

najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki higienicznej, 

- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą strumienia powietrza do 

wytworzenia bąbelków- jak najdłużej ! 

Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony i płuc do pięknej artykulacji!  

 



Kacper K. wtorek 
Zadania Logopedyczne 
Ćwiczenia słuchowe 

Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa .  W tym tygodniu poćwiczcie słuch  w zabawach, które 

są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej zabawy! 

- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki, które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno i blisko, a które słyszysz ciszej - 
za oknem, za drzwiami,  
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których występują, 
- w parze pobaw się w króla dźwięku-  zamknij oczy i zgadnij, z jakiego kierunku słyszysz głos drugiej osoby, 
- stań za dzieckiem i  w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub potrząsaj różnymi  
przedmiotami, – sprawdź, czy dziecko identyfikuje  dźwięk, czy obraca głowę w kierunku dźwięku. 
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie czas kilka razy w tygodniu 
na takie zabawy. 
 

JULIA A. 

13.04.2021 

 

Psycholog 

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć Twoje dziecko w rozwoju emocjonalnym oraz sprawdzić postępy. 

Zadanie polega na pokolorowaniu odpowiednich obrazków z twarzami wyrażającymi emocje. Dziecko ma mieć 

całkowitą dowolność w doborze kolorów. 

Instrukcja dla dziecka: „Pokoloruj obrazki z emocjami”. 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA    K. Kopczyńska 

12-16.04.2021 Kacper, Julia, Julia, Magdalena 

 

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia.  

Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj.  

 

ZADANIE   PONIEDZIAŁEK - Kacper, Julia, Julia, Magdalena 

Polecenie: Rodzicu przeczytaj polecenie swojemu dziecku 

ZADANIE  WTOREK – Julia A, Kacper, Magdalena, PIĄTEK – Julia P. 

Polecenie:  Odszukaj wszystkie litery: A, L, O i  pokoloruj pociąg. 



 

 


