Mateusz R.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Mateusz popatrz na ilustrację , pokaż palcem każdy obrazek i powiedz co to jest?
( Jeśli dziecko nie rozpoznaje/nie nazywa obrazka, rodzic modeluje-sam nazywa, a dziecko
powtarza. Następnie rodzic mówi: ,,pokaż jabłko”, ,,pokaż aparat” itd. A dziecko pokazuje i
również nazywa każdy obrazek).

2. Mateusz policz elementy na każdym obrazku. Pokaż odpowiednią liczbę (Najpierw
dziecko pokazuje palcem każdą liczbę przyporządkowaną do obrazka i nazywa. Jeśli dziecko
nie rozpoznaje/ nie nazywa liczby, rodzic modeluje- nazywa, a dziecko powtarza. Następnie
dziecko liczy elementy każdego obrazka z użyciem gestu wskazywania palcem i pokazuje
właściwą liczbę).

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU, PONIŻSZE ZADANIE MA NA CELU ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. PODCZAS
WYKONYWANIA POLECEŃ ZACHĘCAJ DZIECKO DO PODJĘCIA I DOKOŃCZENIA ZADANIA. NAGRADZAJ I CHWAL. POPROŚ
DZIECKO O PRZELICZENIE ELEMENTÓW W KAŻDYM ZBIORZE I WSKAZANIE ZBIORÓW W KTÓRYCH JEST 5 ELEMENTÓW.
POLECENIE
PRZELICZ ZAWARTOŚĆ ZBIORÓW I WSKAŻ TE W KTÓRYCH JEST PO 5 ELEMENTÓW.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Chory koziołek – historyjka obrazkowa.
Rodzicu, przeczytaj polecenie.
Mateusz, wytnij obrazki, powiedz, co widzisz. Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.

zad. 2 Narysuj swoją dłoń i ponumeruj palce. Rodzicu, zapisz cyfry. Mateusz, pisz po śladzie.

Mikołaj J.
Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przechodzenie po rozciągniętej wzdłuż skakance- przesuwanie woreczków lub piłek z prawej strony
skakanki na lewą i z lewej na prawą stronę.
2. Skoki z miejsca obunóż jak najdalej w dal- planowanie motoryczne.

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Razem z mamą możesz wykonać zadanie- staraj się być jednak samodzielny!

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.

1. Mikołaj popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? (Proszę wydrukować kartę
pracy . Zadanie dziecka polega na wycięciu i dopasowaniu do obrazków etykiet
obrazkowo- wyrazowych znajdujących się na dole strony. Rodzic czyta, dziecko
dopasowuje i przykleja).

2. Mikołaj wytnij sylaby, pomieszaj i ułóż z nich wyrazy (Rodzicu proszę wydrukuj
kartę pracy. Dyktuj dziecku wyrazy do ułożenia- kura, motyl, sowa, zupa, maki, kubek,
pilot, woda, lody).

Mikołaj wytnij sylaby z dołu strony i uzupełnij nimi wyrazy pod obrazkami.

Tomasz K.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung
SPRÓBUJ NAŚLADOWAĆ GŁOSY ZWIERZĄT NA OBRAZKU

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
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 30-45 min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzic/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: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze
z tyłu. Ruch: Naprzemienne
maksymalne zgięcia grzbietowe
podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2
serie po 10 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch: Odwracanie stóp dłońmi
„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch: Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle przed
stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „zabawki”
Ruch: Wdech nosem a następnie
dmuchanie w „zabawki” tak aby
poruszały się po wodzie.
Powtórzenia: 3 powtórzenia.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch: Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad ugięty z
rozchylonymi kolanami, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Ruch: „Klaskanie”
podeszwową stroną stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie
na kolanach. Ruch: Spychanie kolan
w dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 8) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch: Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia: 1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Mgr Klaudia Matuszek
DROGI RODZICU, PRZERYSUJ OBRAZEK NA KARTKĘ. PRZYGOTUJ KREDKI. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE I WSPIERAJ W
PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ZADANIA. RODZICU, NAZYWAJ KOLOR, KTÓRY DZIECKO POWINNO WZIĄĆ DO RĘKI.
DOPILNUJ, ABY PRAWIDŁOWO TRZYMAŁO KREDKĘ I KOLOROWAŁO KÓŁKA WEWNĄTRZ KONTURU. PAMIĘTAJ, ŻEBY
CHWALIĆ DZIECKO I NAGRADZAĆ BRAWAMI.
POLECENIE
POKOLORUJ OBRAZEK WEDŁUG WZORU.

Bartosz S.
Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
1. Bartek ,, pokaż …” (Rodzic mówi: ,,pokaż jabłko”, ,,pokaż banany” itd. , a dziecko pokazuje.
Jeśli dziecko nie wskazuje i nie nazywa, rodzic modeluje- pokazuje i nazywa. Następnie rodzic
powtarza polecenie. Jeśli dziecko nadal nie pokazuje rodzic kieruje rękę dziecka na właściwy
obrazek i jeszcze raz nazywa. Proszę zachęcać dziecko do imitacji werbalnej- nazywania
owoców).

2. Segregowanie według kolorów z użyciem przedmiotów dostępnych w domu. (Rodzicu
proszę naszykuj 3 kolorowe pojemniki i po 5 przedmiotów. w kolorach pojemników. Ustawia
przed dzieckiem kolorowe pojemniki/nazwij kolory pojemników. Następnie weź pierwszy
przedmiot- pokaż dziecku/przywołaj jego uwagę i powiedz ,,TAKI”. Włóż do odpowiedniego
pojemnika i powiedz ,, TU”. Następnie powtórz to samo kierując manualnie ręką dziecka. Podaj
dziecku kolejny przedmiot dziecku . Jeśli dziecko nie podejmuje aktywności lub wrzuci
przedmiot do niewłaściwego pojemnika- podpowiedz manualnie-kierując ręką dziecka).

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
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 30-45 min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzic/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: ZDJĘCIA SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Ręce oparte na podłodze
z tyłu. Ruch: Maksymalne zgięcie
grzbietowe stóp. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.-Siad ugięty. Podeszwy
stóp złączone. Ruch: Wyprost nóg w
stawach kolanowych, z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży laska (kij
od szczotki). Palce stóp oparte na
lasce, pięty w górze. Ruch:
Przesuwanie laski jak najdalej w
przód, bez dotykania piętami podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, stopy
oparte na lasce (kij od szczotki),
leżącej na podłodze. Ruch: Naciskanie
stopami na laskę i toczenie laski w
przód i w tył.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży laska (kij
od szczotki). Palce stóp zawinięte na
lasce.
Ruch: Przestawianie stóp krokiem
dostawnym w bok, z przyciskaniem
palców do laski. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle, laska
ustawiona pionowo przed krzesłem,
trzymana rękoma. Palce stóp
zawinięte na lasce. Ruch:
Przestawianie stóp jedna nad drugą po
lasce. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Palce stóp powinny być cały
czas zawinięte na lasce.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie.
Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem
rąk w górę, a następnie wydech
ustami, ze skłonem tułowia w przód.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) 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.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Jakie zwierzątka obserwuje misio Zysio?
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie dziecku. Proszę wyciąć obrazki umieszczone po prawej stronie kartki.
Bartuś, dobierz obrazek do odpowiedniej ilustracji.

Zuzanna J.
Mgr Jolanta Paruzel-Jung
Razem z mamą lub samodzielnie wykonaj zadanie.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.

1. Zuzia popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? (Zadanie dziecka polega na
dopasowaniu do obrazków etykiet obrazkowo- wyrazowych znajdujących się na dole
strony. Rodzic pokazuje mały kwadratowy obrazek na dole strony i czyta np. ,,NA”, a
dziecko pokazuje odpowiedni obrazek. Następnie rodzic pyta ,, Gdzie jest kot? Dziecko
odpowiada- np. kot jest na krześle itd.).

2. Zuzia wymień dni tygodnia (Rodzicu proszę ćwicz z dzieckiem codziennie według tego
schematu).
A teraz dokończ zdania:

DZISIAJ JEST…
WCZORAJ BYŁ/BYŁA…
JUTRO BĘDZIE…

3. Zuzia popatrz na obrazki i opowiedz historyjkę obrazkową (Rodzicu zadaniem
dziecka jest ułożenie zdań do historyjki . Zwróć uwagę na poprawność budowanych
przez dziecko zdań. Zdania powinny być proste np. ,,Chłopiec maluje słońce” ).

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Wchodzenie i schodzenie po schodach krokiem naprzemiennym bez poręczy i asekuracji.
2. Przeskakiwanie niskich przeszkód.

Krzysztof K.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój.
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. Rodzic/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: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
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 6 razy.
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. 35 sek. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch: Wdech nosem, a następnie silne
dmuchnięcie na tasiemkę.
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 6 razy.
Bibliografia:1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP. Warszawa 1988 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Ręce
wzdłuż tułowia. Głowa uniesiona,
wzrok skierowany w podłogę. Pod
brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk lub ręcznik. Ruch: Unoszenie i
opuszczanie głowy. Uwagi: W czasie
ćwiczenia klatka piersiowa powinna
przylegać do podłogi. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż.
Woreczek lub książka ułożona na
kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.
Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji ok. 36 sek. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy lewą
i prawą nogą.
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 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 6 razy.

Mgr Alicja Borys-Fizela
Drogi Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.

1. Krzysiu popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? (Proszę wydrukować kartę
pracy . Zadanie dziecka polega na wycięciu i dopasowaniu do obrazków etykiet
obrazkowo- wyrazowych znajdujących się na dole strony. Rodzic czyta, dziecko
dopasowuje i przykleja).

2. Krzysiu policz elementy na każdym obrazku. Pokaż odpowiednią liczbę (Najpierw
dziecko pokazuje palcem każdą liczbę przyporządkowaną do obrazka i nazywa. Jeśli dziecko
nie rozpoznaje/ nie nazywa liczby, rodzic modeluje- nazywa, a dziecko powtarza. Następnie
dziecko liczy elementy każdego obrazka z użyciem gestu wskazywania palcem i pokazuje
właściwą liczbę).

Mgr Klaudia Matuszek
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH.
KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA.
DROGI RODZICU, WYDRUKUJ KARTĘ PRACY. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE I ZACHĘĆ DO PRACY. NAGRADZAJ I CHWAL
DZIECKO. MOTYWUJ DO WYKONANIA ZADANIA W CAŁOŚCI. CELEM TEGO ZADANIA JEST UTRWALANIE ZNAJOMOŚCI
CYFR ORAZ KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA.

POŁĄCZ ZE SOBĄ TAKIE SAME CYFRY. NAZWIJ JE.

Piotr K.
Mgr Klaudia Matuszek
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH PODCZAS
WYKONYWANYCH ZADAŃ.
DROGI RODZICU, WYDRUKUJ KARTĘ PRACY. ZACHĘĆ DZIECKO DO WSPÓLNEGO WYKONANIA ZADANIA. PRZECZYTAJ
DZIECKU POLECENIE I WSPOMAGAJ, NIE WYRĘCZAJ. CHWAL I NAGRADZAJ ZA KAŻDE PRAWIDŁOWO PODJĘTE
DZIAŁANIE. RODZICU, DOPILNUJ, ABY DZIECKO NIE ODCHODZIŁO OD STOŁU I SWOJĄ UWAGĘ SKUPIŁO NA
WYKONYWANYM ZADANIU.
POLECENIE
PRZELICZ ELEMENTY W ZBIORACH I OTOCZ PĘTELKĄ CYFRĘ ODPOWIADAJĄCĄ ILOŚCI ELEMENTÓW.

DROGI RODZICU, WYDRUKUJ KARTĘ PRACY. ZACHĘĆ DZIECKO DO WSPÓLNEGO WYKONANIA ZADANIA. PRZECZYTAJ
DZIECKU POLECENIE I WSPOMAGAJ, NIE WYRĘCZAJ. CHWAL I NAGRADZAJ ZA KAŻDE PRAWIDŁOWO PODJĘTE
DZIAŁANIE. RODZICU, DOPILNUJ, ABY DZIECKO NIE ODCHODZIŁO OD STOŁU I SWOJĄ UWAGĘ SKUPIŁO NA
WYKONYWANYM ZADANIU.
POLECENIE
WYBIERZ DOWOLNĄ KREDKĘ I POKOLORUJ TYLE BALONÓW ILE WSKAZUJE CYFRA OBOK.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Przenoszenie przedmiotów o różnej masie, układanie ich według instrukcji rodzica np. na
krześle, pod krzesłem, obok krzesła.
2. Przeskakiwanie niskich przeszkód obunóż.

Tomasz Cz.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
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. Rodzic/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: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch: Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-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 5 razy.
Ćw. 3) 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 5 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.

Opis ćwiczenia
Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2-2,5 metra.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany
w postawie skorygowanej. Ruch:
Krok w przód z zachowaniem postawy
skorygowanej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz na
odcinku ok. 2-2,5 metra z
wykonywaniem: wdech nosem w
czasie trzech kroków i przeniesieniem
wyprostowanych rąk w górę w skos,
wydech ustami w czasie pięciu
kroków i opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch: Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Mgr Klaudia Matuszek
KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH.
DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTY PRACY. CZYTAJ DZIECKU POLECENIA I ZACHĘCAJ DO WSPÓLNEGO WYKONANIA
ZADAŃ. WSPIERAJ DZIECKO, POMAGAJ LECZ NIE WYRĘCZAJ. NAGRADZAJ I CHWAL ZA DOBRZE WYKONANĄ PRACĘ.
POLECENIE
POMALUJ W KAŻDYM RZĘDZIE TYLE BALONÓW ILE WSKAZUJE CYFRA OBOK. KOLOR KREDKI WYBIERZ SAMODZIELNIE.
DO WYKONANIA ZADANIA UŻYJ TYLKO JEDNEGO KOLORU KREDKI.

RODZICU, WYDRUKUJ CYFRY. POPROŚ DZIECKO, ABY JE WYCIĘŁO. NASTĘPNIE PRZECZYTAJ POLECENIE. POMAGAJ,
NAPROWADZAJ, LECZ NIE WYRĘCZAJ. NAGRADZAJ I CHWAL ZA DOBRZE WYKONANĄ PRACĘ.
POLECENIE
UŁÓŻ CYFRY OD JEDEN DO 10.

DROGI RODZICU. WYDRUKUJ KARTĘ PRACY. PRZECZYTAJ DZIECKU POLECENIE.POMÓŻ DZIECKU W CZYTANIU I NAUCE
SYLAB. NAGRADZAJ I CHWAL ZA DOBRZE WYKONANĄ PRACĘ.
POLECENIE
POŁĄCZ ZE SOBĄ TAKIE SAME SYLABY. NAUCZ SIĘ JE CZYTAĆ.

Antoni W.
Mgr Klaudia Matuszek
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWCZYCH.
DROGI RODZICU. POKAŻ DZIECKU KOLEJNE OBRAZKI, ZADEMONSTRUJ JE I ZACHĘĆ DO POWTÓRZENIA ZA TOBĄ. CHWAL
KAŻDY NAJMNIEJSZY POSTĘP DZIECKA. NA KONIEC RAZEM ZAŚPIEWAJCIE PIOSENKĘ DZIECKA Z POKAZYWANIEM.
WPISZ W GOOGLE ADRES STRONY https://youtu.be/-ZE8pcBtOgY I ŚPIEWAJ RAZEM Z DZIECKIEM UCZĄC JE
NAŚLADOWANIA.

ZRÓB TAK (ZAKLASZCZ W DŁONIE)

ZRÓB TAK (STAŃ NA JEDNEJ NODZE)

ZRÓB TAK (KUCNIJ)

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Sekwencje dwuelementowe , szereg rosnący – naśladowanie
Mamo
Proszę rozciąć drugi rząd załączonych obrazków. Zadaniem Antka jest naśladowanie sekwencji – układa/naśladuje ułożenie obrazków – kolejno od lewej do prawej strony.

Łatwiej będzie, gdy będzie Pani wydawała z zestawu po dwa – do wyboru. Po każdym ułożeniu obrazka prowadzić palec dziecka – nazywać – kotek (miau)/kotek (miau) –
taki sam – pasuje itd. Po ułożeniu całej sekwencji jeszcze raz prowadzić palec dziecka, nazywać obrazki – Antek ułożył: kotek/świnka/kotek/świnka…….
Poniżej szereg rosnący – proszę rozciąć drugi szereg i położyć najmniejszego kurczaka pod najmniejszym – poprowadzić palec Antka – taki sam, następnie dać do wyboru
spośród dwóch - taki sam – układacie kolejno do największego

Mgr Jolanta Paruzel-Jung
SPRÓBUJ NAŚLADOWAĆ GŁOSY ZWIERZĄT NA OBRAZKU.

Szymon Ł.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Zajączki wielkanocne.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż Mu wykonać zadanie.
Szymonku, wskaż, które zajączki stoją przodem do Ciebie, które bokiem, a które tyłem.

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
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. Rodzic/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: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch: Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-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 5 razy.
Ćw. 3) 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 5 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.

Opis ćwiczenia
Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2-2,5 metra.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany
w postawie skorygowanej. Ruch:
Krok w przód z zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz na
odcinku ok. 2-2,5 metra z
wykonywaniem: wdech nosem w
czasie trzech kroków i przeniesieniem
wyprostowanych rąk w górę w skos,
wydech ustami w czasie pięciu
kroków i opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch: Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Mgr Klaudia Matuszek
ROZPOZNAWANIE CZĘŚCI CIAŁA.
DROGI RODICU. PRZECZYTAJ DZIECKU NAZWY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI CIAŁA. NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ABY
WSKAZAŁO JE NAJPIERW NA SOBIE, A NASTĘPNIE NA CHŁOPCU, KTÓRY JEST NA ILUSTRACJI. W RAZIE PROBLEMU Z
WYKONANIEM POLECENIA NAPROWADZAJ RĘKĘ DZIECKA NA WŁAŚCIWE MIEJSCE. NA ZAKOŃCZENIE POPROŚ, ABY TE
SAME CZĘŚCI CIAŁA WSKAZAŁO NA TOBIE.

Oliwia J.
Mgr Klaudia Matuszek
Rozwijanie umiejętności w zakresie motoryki małej.
DROGI RODZICU, WYDRUKUJ KARTĘ PRACY. ZACHĘĆ DZIECKO DO WSPÓLNEGO WYKONANIA ZADANIA. PRZECZYTAJ
POLECENIE I WSPIERAJ DZIECKO PODCZAS JEGO WYKONYWANIA. CHWAL I NAGRADZAJ.
POLECENIE
WEŹ ULUBIONY KOLOR KREDKI I NARYSUJ SZLACZKI PO ŚLADZIE.

Mgr Iwona Zając
DROGI RODZICU !
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE .PRZECZYTAJ POLECENIA ,OBJASNIJ , NA CZYM POLEGA ROZWIĄZANIE I WSPÓLNIE
NARYSUJCIE CZĘŚCI SKŁADOWE PRZEDSTAWIONYCH RYSUNKÓW.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Chory koziołek – historyjka obrazkowa.
Rodzicu, przeczytaj polecenie.
Oliwio, wytnij obrazki, powiedz, co widzisz. Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.

zad. 2 Narysuj swoją dłoń i ponumeruj palce. Rodzicu, zapisz cyfry. Oliwio, pisz po śladzie.

Kacper K.
Mgr Klaudia Matuszek
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NAŚLADOWCZYCH.
DROGI RODZICU. POKAŻ DZIECKU KOLEJNE OBRAZKI, ZADEMONSTRUJ JE I ZACHĘĆ DO POWTÓRZENIA ZA TOBĄ. CHWAL
KAŻDY NAJMNIEJSZY POSTĘP DZIECKA. NA KONIEC RAZEM ZAŚPIEWAJCIE PIOSENKĘ DZIECKA Z POKAZYWANIEM.
WPISZ W GOOGLE ADRES STRONY https://youtu.be/-ZE8pcBtOgY I ŚPIEWAJ RAZEM Z DZIECKIEM UCZĄC JE
NAŚLADOWANIA.

ZRÓB TAK (ZAKLASZCZ W DŁONIE)

ZRÓB TAK (STAŃ NA JEDNEJ NODZE)

ZRÓB TAK (KUCNIJ)

ZRÓB TAK (PODSKOCZ)

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
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 30-45 min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzic/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: ZDJĘCIA SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Ręce oparte na podłodze
z tyłu. Ruch: Maksymalne zgięcie
grzbietowe stóp. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.-Siad ugięty. Podeszwy
stóp złączone. Ruch: Wyprost nóg w
stawach kolanowych, z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży laska (kij
od szczotki). Palce stóp oparte na
lasce, pięty w górze. Ruch:
Przesuwanie laski jak najdalej w
przód, bez dotykania piętami podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, stopy
oparte na lasce (kij od szczotki),
leżącej na podłodze. Ruch: Naciskanie
stopami na laskę i toczenie laski w
przód i w tył.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży laska (kij
od szczotki). Palce stóp zawinięte na
lasce.
Ruch: Przestawianie stóp krokiem
dostawnym w bok, z przyciskaniem
palców do laski. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle, laska
ustawiona pionowo przed krzesłem,
trzymana rękoma. Palce stóp
zawinięte na lasce. Ruch:
Przestawianie stóp jedna nad drugą po
lasce. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Palce stóp powinny być cały
czas zawinięte na lasce.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie.
Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem
rąk w górę, a następnie wydech
ustami, ze skłonem tułowia w przód.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) 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.

Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Części ciała.
Rodzicu, poproś, aby dziecko wskazało części ciała misia. Jeśli to konieczne, pomóż.

Igor F.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Zajączki wielkanocne
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż Mu wykonać zadanie.
Igorku, wskaż, które zajączki stoją przodem do Ciebie, które bokiem, a które tyłem.

