
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: PIERWSZA POMOC I  NUMERY ALARMOWE 

 

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021r. 

 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pierwsza pomoc 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
Piosenka: 
Hej ho, hej ho. Witam Cię. 
Hej ho, hej ho. Jestem ja. 
Hej ho, hej ho. Jesteś ty. 
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my. 
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Proszę puść dziecku filmik edukacyjny wprowadzający w  tematykę tygodniową zajęć. 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dq4UqnqNFI 

 

A teraz pomóż proszę poprowadzić dziecku krętą drogę do chorego misia 😊 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo
https://www.youtube.com/watch?v=2dq4UqnqNFI


RELIGIA – Mirosława Domalik 
 
TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA 

Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie 

Uciszenie burzy 

Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego królestwie. Wiele 

osób szło za Nim i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków. Pewnego razu, kiedy 

byli nad jeziorem i  wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do swoich uczniów: – Popłyńmy łodzią na drugi 

brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było tak wielkie jak 

morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął. Spokojne na 

początku jezioro nagle zrobiło się ciemne, zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe. Uczniowie Jezusa 

bardzo się przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: – Zbudź się! Ratuj nas, bo 

toniemy! Jezus wstał i powiedział do burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na jeziorze nie było 

już wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego się boicie? Uczniowie byli bardzo zdumieni. Patrzyli 

z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który może wszystko. 

Zaśpiewajcie piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c 

Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić 

nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko Bóg.  

Zadanie 

W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie  Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w naszym 

życiu. 

 

WYCH. FIZ.  – Iwona Durska 

Temat: Zabawy utrwalające części ciała. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 
Rozgrzewka:  Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia ramion w przód; krążenia ramion w tył; krążenia bioder. 

 
Zabawy przy muzyce: 
Drodzy Rodzice, udostępnijcie dzieciom nagrania z zabawami ruchowymi utrwalającymi części ciała: 
https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI 
https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY 
 

Zabawy z pokazywaniem: 
Proszę o odczytanie dzieciom wierszyków – zabaw ruchowych z pokazywaniem części ciała: 

1.Części ciała 
Ręce do machania (dzieci machają rękami) 

nogi do skakania (dzieci tupią) 

palce do liczenia (dzieci pokazują palce) 

a zęby do mycia (dzieci szeroko się uśmiechają) 

Głowa do kiwania (dzieci kiwają głową na tak lub nie) 

uszy do słuchania (dzieci nadstawiają uszy) 

oczy do mrugania (dzieci mrugają powiekami) 

usta do śpiewania (dzieci śpiewają NANANA). 

2.Głowa, ramiona 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

(dzieci pokazują wszystkie wymieniana części ciała i twarzy) 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI
https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY


Zabawy rozciągające: 
1.Zabawa „Zegar”  
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i wykonuje: 
-skłon głowy w bok (w prawo i w lewo)- 

mówiąc jednocześnie „cyk-cyk” (zegar chodzi) 
-skłony głowy w przód i w tył mówiąc „bim-

bam” (zegar bije godziny) 
-obszerne krążenia głowy, kilka razy w prawą 

stronę, a następnie w lewą – ze słowami 

„drrr…”(dzwoni budzik) 

 
 

2.Zabawa „Kwiatek rośnie”. 
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu. Na 

hasło „kwiatek rośnie” powoli prostuje tułów i wyciąga ręce jak najwyżej w 

górę. Na hasło „kwiatek więdnie” powoli wraca do pozycji wyjściowej 

 
 

 
 

 

 

SI (Integracja sensoryczna) – Ewelina Gancarz 

Piotr 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Próby zapinania i odpinania guzików. 

2. Wchodzenie na krzesło, na kanapę, czołganie się pod krzesłem, pod stołem- z asekuracją i pomocą rodzica. 

3. Przesypywanie mąki dłonią, łopatką, przesypywanie jej z pojemnika do pojemnika. 

4. Wykonanie ciasta z mąki, gniecenie go, wkładanie dłoni, wałkowanie. 

 

Grzegorz 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Próby zapinania i odpinania guzików. 

2. Wchodzenie na krzesło, na kanapę, czołganie się pod krzesłem, pod stołem- z asekuracją i pomocą rodzica. 

3. Przesypywanie mąki dłonią, łopatką, przesypywanie jej z pojemnika do pojemnika. 

4. Wykonanie ciasta z mąki, gniecenie go, wkładanie dłoni, wałkowanie. 

 

Michał 
 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Rzucanie piłką, workiem do celu w trakcie huśtania na huśtawce. 

2. Turlanie piłki stopą wokół niskiego pachołka. 

3. Zapinanie i odpinanie zamka błyskawicznego. 

4. Wchodzenie i schodzenie po niskim murku bez asekuracji. 

 

 



WTOREK 20.04.2021r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak udzielać pierwszej pomocy? 
 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
Piosenka: 
Hej ho, hej ho. Witam Cię. 
Hej ho, hej ho. Jestem ja. 
Hej ho, hej ho. Jesteś ty. 
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my. 
 
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko rozcięło obrazek zgodnie z przerywanymi kreskami, a następnie niech wklei 

puzzle do zeszytu. Nazywaj proszę, drogi Rodzicu, elementy znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy, a dziecko 

niech wskazuje je palcem, np. Pokaż mi proszę nożyczki/bandaż itp. 

 

 



RELIGIA – Mirosława Domalik 
 
TEMAT: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE 

Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu 

Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U 

Odpowiedz na pytania: 

– Co spotkało człowieka w podróży? 

- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha? 

 – Co każdy z nich zrobił? 

Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli hotelu, pielęgnował, dał dwa 

denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego człowieka. 

Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej 

pomocy. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego  i mu współczuć. Miłość trzeba okazywać czynami, 

wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy pomagać drugiemu człowiekowi. 

Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.  

Zadanie 

Drogi Rodzicu, bardzo proszę zachęć swoje dziecko i pomóż mu w zrobieniu dobrego uczynku domownikowi. 

 
WYCH. FIZ.  – Iwona Durska 

Temat: Improwizacje ruchowe. Zabawy przy muzyce. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 
Rozgrzewka:  
Proszę udostępnić dzieciom nagranie z rytmiczną rozgrzewką: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 
 

Rozgrzewka przy braku dostępu do Internetu: Trucht w miejscu 2-3min., krążenia ramion w przód, krążenia ramion  

w tył, pajacyki, przysiady. 
 

Improwizacje przy muzyce: 
Proszę o włączenie ulubionej muzyki dziecka. Dziecko odczuwa muzykę i wyraża ją w ruchu (tańczy, biega, skacze, 

porusza się oddając rytm, zmienne tempo i nastrój muzyki) 

 
Przykładowa improwizacja ruchowa przy muzyce z chusteczkami: 
https://www.youtube.com/watch?v=rBHa1hhjekI 
 

Improwizacja ruchowa przy muzyce z tasiemkami: 
https://www.youtube.com/watch?v=gW7QOE7zp7g 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=rBHa1hhjekI
https://www.youtube.com/watch?v=gW7QOE7zp7g


Zabawy rozciągające: 
1. .Zabawa „Budowanie domu”. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i „buduje dom”. Podnosi 

jedną rękę i ustawia dłoń nad głową – to jest „parter”. 

Następnie nad głową, nad pierwszą dłonią ustawia drugą dłoń – 

„pierwsze piętro”. Tak kolejno buduje piętra do maksymalnego 

wyciągnięcia rąk w górę. Na koniec „buduje dach” – łącząc w 

górze palce obu dłoni. 

 
 

2. Ćwiczenie „Samolot”. Dziecko w leżeniu przodem unosi 

ręce w bok i odrywa klatkę piersiową od podłogi na kilka 

sekund, następnie opuszcza ręce, przetacza się raz w prawo, 

raz w lewo, powtarzając ćwiczenie. 
 

 

 
 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA – Małgorzata Domaradzka 

Michał 

Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój. Będzie też potrzebny telefon z dostępem do 

internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu: 

Dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę! 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:  

1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi  nogami i swobodny 

dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie. 

2. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58   i  puścić Dziecku 

do odsłuchania dwa, trzy razy.  

3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów piosenki tj.: 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce dziecka  

w swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi  dziecka w swoje 

dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i prosimy  

o powtórzenie: nieeeeee!!!! 

       4. Zakończenie zajęć: 

           Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie piosenki. W momencie, gdy                

           „jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę  

           poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie piosenki klaskając    

          w dłonie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58


ŚRODA 21.04.2021r. 

 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pogotowie ratunkowe 999 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
Piosenka: 
Hej ho, hej ho. Witam Cię. 
Hej ho, hej ho. Jestem ja. 
Hej ho, hej ho. Jesteś ty. 
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my. 
 
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Drogi Rodzicu! Omówcie i nazwijcie przedmioty ze zdjęć, przeczytajcie na głos wyrazy, a następnie dopasujcie 

(doklejcie obok zdjęcia) wyraz do zdjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

OKULARY BANDAŻ 

APARAT 
SŁUCHOWY 

KULE 

WÓZEK 
INWALIDZKI 

PLASTER 

 

 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko rozcięło obrazek zgodnie z przerywanymi kreskami, a następnie niech wklei puzzle 

do zeszytu. 



 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
 

Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko pokolorowało numer alarmowy oraz samochód pogotowia ratunkowego, a 

następnie poprowadziło kredką karetkę przez labirynt do rannego rowerzysty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Czas na relaksację. Rozłóż dziecku koc na podłodze, daj ulubioną poduszkę i puść muzykę 

relaksacyjną. Miłego słuchania i odpoczywania 😊    

 

TERAPIA RUCHOWA – Andrzej Hendzak 

 

Grzegorz 
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 
 

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/Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 
Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 
1. Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i 

rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica 

lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci 

witają się z nami. 

 
2- 3 

minuty 

2. Zabawa, „Bicie brawa stopami”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp 

skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dziecko unosi stopy nad podłogę i 

uderzając jedną o drugą bije brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła 

odpoczynek wtedy dziecko opuszcza stopy na podłogę który trwa 10-20 sekund.  

 
2- 3 

minuty 

3. Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło 

rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej 

na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle. 

 
2- 3 

minuty 

4. Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

skrzyżnym,  Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga 

osoba- to wichura która dmucha w kierunku drzewa,  które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr 

jest silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 
2- 3 

minuty 

5. Zabawa, „ Podrzyj gazetę”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, 

dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się 

palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, 

dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i 

podaje do ręki, następny kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: 

Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 
2- 3 

minuty 

6. Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z 

rękoma ułożonymi w ”skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na 

hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, 

raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można 

modyfikować, dziecko może wskazywać  kolory,  przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło 

wskaż… 

 

2- 3 

minuty 

7. Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie, 

przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (”stopy to mydło”). Jedna noga wyprostowana a drugą 

przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedną nogę a 

następnie drugą.   

 
2- 3 

minuty 

Bibliografia: 1. Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 



AAC – Iwona Zając 

 

Piotr, Grzegorz, Michał 
DROGI RODZICU! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ GESTY OBRAZUJĄCE ZWIERZĘTA ORAZ WSKAZYWAĆ 

ZWIERZĘTA ODPOWIADAJĄCE GESTOM MAKATONU.PREZENTUJ GESTY I POKAZUJ ODPOWIEDNI 

RYSUNEK.NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ABY POKAZAŁO GEST I WSKAZAŁO OBRAZEK. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 22.04.2021r. 

 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Policja 997 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
Piosenka: 
Hej ho, hej ho. Witam Cię. 
Hej ho, hej ho. Jestem ja. 
Hej ho, hej ho. Jesteś ty. 
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my. 

 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Drodzy Rodzice! Proszę, aby dziecko rozcięło obrazki, a następnie ułożyło w odpowiedniej kolejności 

historyjkę o złodzieju 😊 Proszę wkleić historyjkę do zeszytu i ponumerować obrazki. Teraz jeszcze proszę, aby 

dziecko pokolorowało numer alarmowy i samochód policji. 

 

 



 
 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Proszę pobaw się z dzieckiem telefonem zabawkowym w wybieranie numerów alarmowych. Chcę, aby 

dziecko poćwiczyło pamięć (który numer do której jednostki) oraz potrafiło wskazać swoje dane (imię, nazwisko, 

adres). Proszę, aby dziecko wskazało palcem, gdzie chce zadzwonić (następnie wybiera odpowiednie cyfry na 

klawiaturze telefonu). Zadaniem rodzica jest zadawanie odpowiednich pytań, m.in. jak masz na imię? (dziecko powinno 

wskazać tabliczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem), gdzie mieszkasz? (dziecko wskazuje tabliczkę z adresem). 

 

 



IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES 

 

 

 

 

 

 
*Drogi Rodzicu! Proszę wpisz drukowanymi literami dane dziecka 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Na koniec podsumowanie zajęć z całego tygodnia. Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko połączyło 

odpowiednio obrazki (auto z osobą i przedmiotem). 

 

 
 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA – Andrzej Hendzak 
 

Piotr, Grzegorz 

 
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające. 
 

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 /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 
Lp. Opis ćwiczenia Czas 

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

nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj cicho i 

spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się 

wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 
4- 5 

minut 

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

wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy 

ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 
4- 5 

minut 

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

muzyce relaksacyjnej. Ruchy powtarzamy po kilka razy. 

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

zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie pozycji. Rodzic 

wykonuje następujące elementy masażu:  

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

trzymamy 5- 10 sekund.  

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

rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do 

pośladków,  przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).  

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

pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. Równocześnie dwoma 

rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców dziecka. Przy każdej zmianie 

kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się w dół (do pośladków dziecka) tak, że po 

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

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

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

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

wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”).  

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

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

 

AAC – Iwona Zając 
 

Piotr, Grzegorz, Michał 
 

DROGI RODZICU !  
POWTÓRZCIE POZNANE GESTY MAKATONU. 

ZADAJ DZIECKU PYTANIA DOTYCZĄCE OBRAZKÓW ZWIERZĄT. 

 

POPROŚ, ABY WSKAZAŁO : 

GDZIE BARAN MA GŁOWĘ? 

GDZIE BARAN MA ROGI? 

GDZIE BARAN MA OGON? 

GDZIE BARAN MA NOGI ? 

 

PODOBNE PYTANIA SKIERUJ DO POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT. 

 GDZIE BIEDRONKA MA GŁOWĘ? 

GDZIE BIEDRONKA MA NÓŻKI ? 

GDZIE BIEDRONKA MA KROPKI? 

 JAKI MA KOLOR ? 

GDZIE BOCIAN MA DZIÓB? 

JAKIEGO KOLORU JEST DZIÓB? 

GDZIE MA NOGI ? 



PIĄTEK 23.04.2021r. 

 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Straż pożarna 998 

 

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.  
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia 

tygodnia oraz pogody).  
 
Piosenka: 
Hej ho, hej ho. Witam Cię. 
Hej ho, hej ho. Jestem ja. 
Hej ho, hej ho. Jesteś ty. 
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my. 
 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drodzy Rodzice! Proszę, aby dziecko rozcięło obrazki, a następnie ułożyło w odpowiedniej kolejności historyjkę o 

porwanym przez wiatr latawcu 😊 Proszę wkleić historyjkę do zeszytu i ponumerować obrazki. Teraz jeszcze proszę, 

aby dziecko pokolorowało numer alarmowy i wóz straży pożarnej 

 



 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko przeliczyło elementy w każdej ramce, a następnie zaznaczyło kolorem odpowiednią 

liczbę. 

 

 

 
 

 

 

4 1 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ  
Drogi Rodzicu! Pozwól dziecku pobawić się w lekarza/pielęgniarkę. Daj jemu misia, niech bandażuje jemu rękę, nogę, 

nakleja plastry – po prostu udziela pierwszej pomocy. Jeśli chcesz, to możesz nawet Ty być pacjentem swojego 

„cudownego lekarza” 😊. Miłej zabawy 😊 

 

8 4 2 

6 7 1 

2 5 7 

1 3 8 



WYCH. FIZ.  – Iwona Durska 

Temat: Zabawy z czworakowaniem. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i 

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem 

kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 
Ćwiczenia: Wykonujemy 6-8 powtórzeń. 

1. Dziecko chodzi na czworakach z wyprostowanymi nogami i wysoko 
uniesionymi biodrami. 

 
 
2.Dziecko w klęku podpartym chodzi na czworakach, uginając ręce w 
łokciach i lekko dotykając nosem podłoża (udaje kury zbierające 
ziarenka). 

 
 
3.Dziecko chodzi na czworakach popychając piłkę głową. 

 
 
4.Dziecko w klęku podpartym nie odrywając dłoni i kolan, uginając 
ręce, uderza piłkę głową. Stara się, aby piłka potoczyła się jak najdalej. 

 
 
5.Dziecko j/w stara się trafić piłką do „bramki” (między dwa 
przedmioty). 

 
 
6.Na czworakach przechodzi pod laską. 

 

7. Rodzic stoi w rozkroku. Dziecko biega na 
czworakach wokół jego nóg, wykonując ósemki. 

 
 
8.Rodzic trzyma pionowo obręcz, dziecko na 
czworakach przechodzi przez obręcz, następnie 
obiega rodzica. 

 
 
9.Rodzic wolno toczy obręcz, dziecko stara się 
przejść przez nią. 

 
 
Ćwiczenie oddechowe: 
Zrób wdech nosem i unieś ramiona w kierunku szyi. 

Zrób wydech ustami opuszczając ramiona. 

 
Źródło: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Joyce Gavin „Pilates”. 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA – Andrzej Hendzak 

 

Piotr 
 

Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 
 

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/Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 
Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 
1. Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i 

rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica 

lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci 

witają się z nami. 

 
2- 3 

minuty 

2. Zabawa, „Bicie brawa stopami”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp 

skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dziecko unosi stopy nad podłogę i 

uderzając jedną o drugą bije brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła 

odpoczynek wtedy dziecko opuszcza stopy na podłogę który trwa 10-20 sekund.  

 
2- 3 

minuty 

3. Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło 

rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej 

na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle. 

 
2- 3 

minuty 

4. Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

skrzyżnym,  Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga 

osoba- to wichura która dmucha w kierunku drzewa,  które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr 

jest silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 
2- 3 

minuty 

5. Zabawa, „ Podrzyj gazetę”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, 

dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się 

palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, 

dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i 

podaje do ręki, następny kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: 

Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 
2- 3 

minuty 

6. Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z 

rękoma ułożonymi w ”skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na 

hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, 

raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można 

modyfikować, dziecko może wskazywać  kolory,  przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło 

wskaż… 

 

2- 3 

minuty 

7. Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie, 

przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (”stopy to mydło”). Jedna noga wyprostowana a drugą 

przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedną nogę a 

następnie drugą.   

 
2- 3 

minuty 

Bibliografia: 1. Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. 
 

LOGOPEDIA – Iwona Zając 

Michał, Grzegorz, Piotr 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE WEDŁUG INSTRUKCJI NA KARCIE. 

BĘDZIE TEŻ POTRZEBNY BALONIK. PROSZĘ NADMUCHAJ GO I POPROŚ DZIECKO, ABY POŁOŻYŁO 

BALONIK NA DŁONI, A NASTĘPNIE ZDMUCHNĘŁO.ZAPREZENTUJ MU TĘ ZABAWĘ .POWTÓRZCIE JĄ 

KILKA RAZY. MOŻECIE TEŻ POBAWIĆ SIĘ PRZY STOLE,DMUCHAJĄC BALONIK DO SIEBIE 

NAWZAJEM. 



 
 


