
MATERIAŁ ZA OKRES 7-9.04.2021 – klasa VI ZET Barbara Kaiser-Szmidt 

 

Temat tygodnia: WIOSNA W OGRODZIE. 

 

ŚRODA 7.04.2021. - Temat: Wiosenne nowalijki. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 

1.Praca w zeszycie: 

KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

ŚRODA 

7.04.2021. 

TEMAT: WIOSENNE NOWALIJKI. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 

 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: WIOSENNE NOWALIJKI. 

ŚRODA 

7.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

2. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego 

linku i wspólne obejrzenie filmu tematycznego o przyjściu wiosny. „Edukredka – Oznaki wiosny”. 

https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA 

 

Następnie proszę o wyjście z dzieckiem na dwór i wspólne poobserwowanie wiosennego krajobrazu. Proszę 

także poszukać kształtów figur geometrycznych w „żywej przyrodzie”. Może uda Wam się znaleźć koło, 

może kwadrat, może trójkąt? Miłej zabawy! 

 

3. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego linku 

i wspólne obejrzenie filmu tematycznego o ogrodzie. 

Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 1 – Ogród - https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo 

Następnie proszę pomóc dziecku w wykonaniu poniższego zadania – narysowanie po śladzie tulipanów i 

policzenie ich, na końcu proszę o pokolorowanie i wklejenie karty do zeszytu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo


 

 

4.  Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego 

linku i wspólne zatańczenie do piosenki. 

„Wiosna w ogrodzie” - https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag  

 

RELIGIA: 
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu. 

 

Drogi Rodzicu, proszę, przeczytaj swojemu dziecku poniższy tekst i pokaż mu krzyż, a następnie 

wykonajcie razem znak krzyża. 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag


W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze  Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy 

wdzięczni Panu Jezusowi za  Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć 

na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi. 

 

Rodzicu! 

Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych, proszę go obejrzeć i porozmawiać 

z dzieckiem na temat treści zaprezentowanych w filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i nóg. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2min, krążenia ramion w przód i w tył, krążenia bioder, skrętoskłony. 

Przybory: laska gimnastyczna lub kij. 

Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń.  

1.Pozycja stojąca, w odległości kroku od ściany. 

Oprzyj ręce o ścianę. Następnie zegnij mocno 

ręce w łokciach i zbliż ciało do ściany.  Powoli 

wróć do pozycji wyjściowej. 

 
 

2.W klęku podpartym tyłem, unieś biodra 

wysoko nad podłogę. Poruszaj się jak „rak”. 

 
3.W klęku podpartym, unieś stopy, skrzyżuj 

nogi. Opuść górną część ciała uginając ręce w 

łokciach. Zgięte łokcie powinny utworzyć kąt 

prosty. Następnie prostując ręce, powróć do 

klęku podpartego. 

 
4.W pozycji stojącej, w lekkim rozkroku 

wykonujemy przysiad na całych stopach. 

Wracamy do pozycji wyjściowej. 

 

 

 

 

 

 

 

5.W pozycji stojącej w szerokim rozkroku wykonujemy przysiad 

na całych stopach. Wracamy do pozycji wyjściowej. 

 
 

6.W leżeniu tyłem, kolana ugięte, stopy na podłodze, wypychamy 

biodra w górę. Wracamy do pozycji wyjściowej. 

 
 

7.W pozycji stojącej na prawej nodze (opieramy rękę o laskę lub 

kij) wykonujemy wymachy lewą nogą w bok. Zmieniamy nogi. 

 
Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę  - wdech 

nosem. Opuszczamy ramiona – wydech ustami. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk


INTEGRACJA SENSORYCZNA - MICHAŁ: 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Dotykanie, obieranie, krojenie (z pomocą), wąchanie i smakowanie pomarańczy. 

2. Zawijanie dziecka  w kołdrę (w tzw. naleśnik), dziecko samodzielnie musi z niej wyjść. 

 

EEG – MICHAŁ: 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.  

Tak piszemy dużą cyfrę „1”. Teraz, zgodnie z kierunkiem, napisz paluszkiem po cyferce. Powtórz to 

kilkakrotnie. Rodzicu, narysuj cyfrę „1” na kartce i poproś, aby Michał  wylepił ją plasteliną. Podczas 

wylepiania musi zachować kierunek pisania cyfry.  

1 1 1 1 1 1 
Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Michale przyjrzyj się ilustracji i odnajdź na niej  poniższe 
narzędzia ogrodnicze, nazwij je. 

 
 



AAC – JABUB: 
DROGI RODZICU ! 

WSKAZUJĄC PALCEM NA SYMBOLE ODCZYTAJ ICH TREŚĆ. NASTĘPNIE POMÓŻ DZIECKU 

WSKAZYWAĆ TE SAME SYMBOLE  JEGO PALCEM I POPROŚ ,JEŚLI TO MOŻLIWE O 

POWTARZANIE .PÓŹNIEJ POPROŚ DZIECKO, ABY WSKAZAŁO PO KOLEI WSZYSTKIE REALISTYCZNE 

UBRANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W DOMU WEDŁUG TYCH ZAMIESZCZONYCH   W RAMKACH. NA KONIEC 

POPROŚ DZIECKO O WSKAZANIE OBRAZKA JAKO ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAWARTE NA KARCIE. 

 

 

 



LOGOPEDIA – MICHAŁ, KUBA I KRYSTIAN: 
DROGI RODZICU ! 

POMÓŻ DZIECKU W WYKONANIU ĆWICZENIA. ODCZYTUJ, PROSZĘ, PO KOLEI WYRAZY W 

TABELCE ,NIECH DZIECKO POWTARZA .ZRÓBCIE TO DWA RAZY .NASTĘPNIE PRZY TRZECIEJ 

POWTÓRCE POPROŚ DZIECKO,ABY POSTARAŁO SIĘ POWTARZAĆ JAK NAJLEPIEJ POTRAFI I 

WSPÓLNIE NARYSUJCIE ODPOWIEDNI ZNAK „BUŹKĘ”. 

 

 
 

 

 

 

 



CZWARTEK 8.04.2021. - Temat: Narzędzia ogrodnicze.  
Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 

1.Praca w zeszycie: 

KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

CZWARTEK 

8.04.2021. 

TEMAT: NARZĘDZIA OGRODNICZE. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 

 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: NARZĘDZIA OGRODNICZE. 

CZWARTEK 

8.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

2. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego linku 

i posłuchaniu piosenki tematycznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac - „W naszym ogródeczku”.  

 

Następnie proszę o wydrukowanie poniższej karty i obejrzenie jej wspólnie z dzieckiem i zaznaczenie 

narzędzi ogrodniczych. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


 

2. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego linku 

i wspólne wysłuchanie wiersza „Pomidor”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OAkc0QOUcmU 

 

Zadanie dla Kuby i Michała: 

Proszę o przepisanie do zeszytu chłopcom poniższe sylaby i wspólne przeczytanie ich: 

 

PA PO PI PY PE PU 

DA DO DI DY DE DU  

BA BO BI BY BE BU 

LA LO LI LY LE LU 
 

3. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego linku 

i wspólne zagranie w grę mojego autorstwa – sortowanie obrazków warzyw i narzędzi ogrodowych. Miłej 

zabawy! 

https://wordwall.net/pl/resource/1366580 – sortowanie 

 

4.  Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego 

linku i wspólne gimnastykowanie przy muzyce. 

 

„Muzyczna gimnastyka” https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Gry i zabawy muzyczno – ruchowe. 

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 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim 

unoszeniem kolan) 30 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 30 sek. 

5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

 

Zabawy przy muzyce: 

Proszę o włączenie ulubionej muzyki dziecka, następnie odczytanie dzieciom wierszyków – zabaw ruchowych z 

pokazywaniem. Zapraszam do zabawy!  

1.Części ciała 
Ręce do machania, 

nogi do skakania, 

palce do liczenia, 

a zęby do mycia. 

5.Gimnastyka 

Prawa noga, wypad w przód, 

a rękoma zawiąż but. 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, 

w miejscu bieg i skłon głęboki. 

https://www.youtube.com/watch?v=OAkc0QOUcmU
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


Głowa do kiwania, 

uszy do słuchania, 

oczy do mrugania, 

usta do śpiewania. 
2.Dla grzecznych dzieci  

Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci. (rączki w górze) 

a dla niegrzecznych?… wcale nie świeci. (grozimy palcem) 

Rybki pływają, (złożone rączki naśladują płynącą rybkę) 

ptaszki fruwają, (machamy „skrzydełkami”) 

motylek leci w daleeeki świat. (bieg w dowolnym kierunku) 
3.Dziesięć palców mam 

Dziesięć palców mam – na pianinie gram. 

i dwie rączki mam – na bębenku gram. 

Dziesięć palców mam i na trąbce gram. 

i dwie ręce mam, więc zaklaszczę wam. 
4.Dziesięciu murzynków 

Dziesięciu murzynków 

w spodenkach na szelkach, 

Taką piosenkę nam zaśpiewało: 

O, Elena ty, buzi, buzi daj, 

O, Elena, balua, balue. 
Dziesięciu murzynków – pokazujemy dziesięć paluszków, 

w spodenkach na szelkach – pokazujemy spodenki ciągnąc od 

dołu do góry, szelki pokazując, naciągając niewidzialne taśmy 

szelek, 

Taką piosenkę – pokazujemy rękoma coś wielkiego 

rozstawiając je jak najszerzej, 

nam zaśpiewało – gramy na niewidzialnej gitarze. 

O, Elena – wyciągamy do niej ręce, 

ty, buzi, buzi daj – paluszkami przeciągamy po wargach, 

O, Elena – wyciągamy do niej ręce, 

balua, balue – raz jedno, raz drugie biodro podpieramy 

dłońmi. 

Wymach rąk w tył i do przodu 

Już rannego nie czuć chłodu. 
Dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka/piosenki. 

Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę, 

Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę, 

A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i 

naśladowanie zawiązywania buta, 

Powrót – powrót do pozycji zasadniczej, 

Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma, 

Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu, 

W miejscu bieg – bieg w miejscu, 

I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg, 

Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu, 

I do przodu – wysunięcie rąk do przodu, 

Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana. 

6.Gimnastyka II 

Gimnastyka, dobra sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę i w przód, i w bok, 

skłon do przodu, w górę skok. 

Głowa ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, pięty, nos! 
7.Głowa, ramiona 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

Głowa, ramiona…. -pokazujemy obiema rękoma głowę i 

kolejno wszystkie wymieniana części ciała i twarzy. 
 

 

 

AAC – MICHAŁ: 
DROGI RODZICU ! 

POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIE. ODCZYTAJ TREŚĆ SYMBOLI PO KOLEI .JEŚLI TO MOŻLIWE 

POKAŻ POGODĘ ZA OKNEM I POPROŚ ,ABY DZIECKO ODNALAZŁO NA KARCIE ODPOWIEDNI 

SYMBOL. POPROŚ, ABY WSKAZAŁO , NARYSOWAŁO LINIE ŁĄCZĄCE SYMBOL POGODY Z 

ODPOWIEDNIM OBRAZKIEM PRZEDSTAWIAJĄCYM CZĘŚĆ GARDEROBY. 

 



 
TERAPIA RUCHOWA – MICHAŁ: 
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 Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa 

– Leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce 

wyprostowane, wyciągnięte w bok, w 

jednej dłoni woreczek lub inny 

przedmiot. Głowa  uniesiona, wzrok 

skierowany w podłogę. Pod 

brzuchem w okolicy pępka 

zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch: 

Przeniesienie wyprostowanych rąk w 

tył i przeniesienie woreczka z ręki do 

ręki nad biodrami. Powtórzenia:  2 

serie po 6 razy.  

 

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 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. 

Ręce wyprostowane leżą na podłodze 

wzdłuż tułowia. Ruch: Uniesienie 

głowy nad podłogę – wytrzymać ok. 

3-5 sek. Powtórzenia:  2 serie po 6 

razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia 

barki powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie 

jednonóż. Woreczek  lub 

książka ułożona na kolanie 

nogi wzniesionej i zgiętej.  

Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji 

ok. 3-6 sek. Powtórzenia:  2 

serie po 6 razy. Uwagi: 

Ćwiczenie wykonujemy lewą i 

prawą nogą. 

 

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 7) P.w.- Stanie. W 

dłoniach nad głową trzymane 

piórko (lub kawałek waty). 

Ruch: Silne dmuchanie w 

piórko tak aby szybowało w 

powietrzu. Powtórzenia: 3 

razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi 

ugięte w kolanach. Dłonie oparte na 

podłodze z tyłu.  Ruch: Przejście do 

siadu prostego, wysunięcie nóg w 

przód i powrót do siadu skulnego. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 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. 

Uwagi: Nie unosimy wysoko 

nóg. 
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. 

 

TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN: 
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające. 

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:  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”).  
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minut 

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

 

PIĄTEK 9.04.2021. - Temat: Segregowanie warzyw. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 

1.Praca w zeszycie: 

KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

PIĄTEK  

9.04.2021. 

TEMAT: SEGREGOWANIE WARZYW. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 

 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: SEGREGOWANIE WARZYW. 

PIĄTEK  

9.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 



2. Zadanie dla wszystkich. Proszę o wydrukowanie poniższych obrazków i wspólnie z dzieckiem: 

wycinacie, segregujecie na dwie grupy – warzywa i narzędzia oraz wklejacie do zeszytu. Jeśli macie takie 

przedmioty w domu, możecie również dopasować obrazki do rzeczy. 

 

 

3. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o naszkicowanie na kartce jakiegoś warzywa (pomidor, 

ogórek, marchewka – według Waszego uznania), zadaniem dziecka będzie wypełnienie konturu plasteliną. 

 

RELIGIA: 
Temat: Jezus żyje i  jest z nami! 

 

Drogi Rodzicu, pokaż dziecku poniższe ilustracje przedstawiające symbole Zmartwychwstałego Jezusa! 

Symbolami Zmartwychwstania są: 

 

PASCHAŁ- to świeca używana w liturgii, święcona w czasie Nocy Paschalnej, 

zapalana w  okresie Wielkanocnym. 

 

 

BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ Z KRZYŻEM-oznacza triumf nad 

męką śmiercią Jezusa Chrystusa oraz pełne chwały Zmartwychwstania  

 

 

FIGURKA ZMARTWYCHWSTAŁEGO  JEZUSA-wyraża prawdę o zwycięstwie  

Chrystusa nad śmiercią .Podniesiona ręka Pana Jezusa symbolizuje 

zwycięstwo. 

 



 

KRZYŻ Z CZERWONĄ STUŁĄ-zawieszona na krzyżu stuła  przypomina, że 

Jezus jest Najwyższym Kapłanem a jego krzyżowa śmierć jest najdoskonalszą 

ofiarą. 

 

Poniżej zamieszczam link do piosenki ,, Bóg nie umarł, Jezus żyje” 

https://www.youtube.com/watch?v=sMFKnxZyHJE 
Jest to piosenka  inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie, modlić się tańcząc w rytm melodii i słów piosenki. 

Rodzicu! 

Proszę ,żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce podpisując swoim imieniem. 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia skocznościowe, pokonywanie przeszkód. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: 1. Podskakuj jak piłka. 2.Podskakuj wysoko „do gałęzi” – raz jedna ręka w górę, raz druga. 3. 

Podskakuj „łap motyle” – obie ręce w górę. 4. Naśladuj przeskakiwanie przez pień. 5. Naśladuj „kocie skoki”-na 

czworakach. 

Ćwiczenia: wykonujemy 10-15 powtórzeń: 
1.Na podłodze w odległości ok.30cm układamy 3-4 kółka z 

szarf. Dziecko obunóż przeskakuje z szarfy do szarfy. 

 
 

2.Dziecko podrzuca piłkę, wyskakuje w górę i próbuje 

odbić piłkę głową. 

 
 

3.Dziecko trzyma piłkę między kolanami i obunóż 

wykonuje kilka podskoków. 

 
 

4.Dziecko trzyma przed sobą obręcz. Wykonuje przeskoki 

przez nią jak przez skakankę. 

 

5.Rodzic w klęku na piętach w rękach trzyma laskę. Dziecko 

obunóż przeskakuje nad laską. 

 
6.Dzieko przeskakuje nad laską i obiega rodzica. 

 
7.Dziecko obunóż przeskakuje nad laską położoną na podłodze. 

 
8.Dziecko przeskakuje przez sznurek/skakankę rozłożony na 

podłodze. 

 
Ćwiczenie oddechowe: „Smok ziejący ogniem” – dmuchanie 

przez rolkę po papierze toaletowym z doklejonymi paskami 

bibuły. 

 
Bibliografia: Michał Niewiadomski „Gimnastyczna metoda zadaniowa”, Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”. 

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


TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN: 
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 z oparciem (zabezpieczającym przed upadkiem do tyłu), stopy oparte całą powierzchnią na podłożu. 

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 sprawniejszą 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) Klocek w kształcie 

prostokąta lub (zrobienie z 

plasteliny coś na kształt 

prostokąta) ustawiamy pionowo 

na blacie chwyć klocek między 

drugi a trzeci palec, wykonaj 

ruch odwracania dłoni na stronę 

grzbietowa i z powrotem, a 

następnie między trzeci i 

czwarty palec, czwarty i piąty, 

wykonaj te same ruchy. 

Powtórzenia:  2 serie po 3 

razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy sprawniejszą ręką. 

 

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) Przygotuj 5 kubków 

papierowych lub plastikowych. 

Jedną ręką przenieś kubki, 

wkładając  jeden w drugi. 

Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy sprawniejszą ręką. 
 

 

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  
 

 
 



TERAPIA RUCHOWA – MICHAŁ: 
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 
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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 
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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, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków. 

„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze 

wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania 

na hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , 

w pozycji stojącej wykonuje  wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z 

opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko 

wraca do sprzątania.  

 

 

2- 3 
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8. 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 
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Bibliografia: 1. Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. 


