
MATERIAŁ ZA OKRES 19-23.04.2021 – klasa VI ZET Barbara Kaiser-Szmidt 

Temat tygodnia: ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE. 

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021. - Temat: Ekologia. 
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 
PONIEDZIAŁEK 
19.04.2021. 
TEMAT: EKOLOGIA. 
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: EKOLOGIA. 
PONIEDZIAŁEK 
19.04.2021. 
DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 
Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 
 
Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice wydrukujcie zabawcie się razem z dzieckiem w detektywa ekologicznego i 

poszukajcie czy na opakowaniach produktów w Waszym domu są takie oznaczenia jak poniżej zamieściłam? (na 

produktach do jedzenia, na kosmetykach, na proszkach do prania itp.), jak macie lupę, to możecie ją wykorzystać do 

zabawy w tropienie oznak ekologii w domu. Następnie pomóżcie dziecku wydrukować znaki i wkleić pod tematem 

dnia. Dziękuję! (źródło: zbiory własne „Nauczycielka przedszkola”) 
 

 

 



2. Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o przeczytanie dzieciom wierszyka „Kaczka – sprzątaczka”: 

Kaczka - sprzątaczka 

 

Nad rzeczką, opodal krzaczka, 

mieszkała kaczka – sprzątaczka. 

Z pomocą małej zmioteczki 

sprzątała ciągle brzeg rzeczki. 

Raz, dla przykładu – proszę ja pana - 

wymiotła tuzin korków od szampana! 

 

Gdzieś koło środy lub piątku 

zbierała puszki w ramach porządków. 

A w poniedziałek kupiła sznurek 

i pakowała makulaturę. 

 

Nie ustawała w swoich staraniach, 

zbierając złom od dnia zarania. 

Zysk także czasem miała niewielki, 

gdy sprzedawała puste butelki. 

 

Działało jej przy tym na nerwy, 

że sprząta i sprząta bez przerwy: 

kubeczki, tacki, woreczki, plastiki, 

po smakowitych soczkach kartoniki, 

torebki, miski, kolorowe karteczki, 

niedojedzone kiełbaski, bułeczki. 

A na dokładkę – proszę ja pana - 

wciąż się ślizgała na skórkach po bananach. 

 

Gryzła się biedna kaczka okropnie: 

"A niech tych ludzi gęś kopnie!" 

Mimo jej ciągłych, usilnych zabiegów 

wciąż brudno było na rzeczki brzegu. 

 

Nie wiedziała kaczka o tem, 

jak sobie radzić ze śmieci kłopotem. 

Może z nadejściem jesieni 

zjawią się tłumy tych, co z nosem przy ziemi 

sprzątać będą odpadki do czarnych worów. 

 

Lecz trudno zrozumieć: dlaczego nikomu 

nie zaświtała dotąd myśl zbożna - 

czy czasem inaczej nie można? 

Co by tu zrobić, drogie dzieciaczki, by ulżyć doli kaczki - sprzątaczki?  
 

Zadanie dla wszystkich: Następnie proszę, abyście wydrukowali lub przepisali dzieciom poniższe wyrazy, zadaniem 

uczniów jest napisanie po śladzie: 
 

ZIEMIA   EKOLOGIA   LAS   WODA 
3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie 

zębów. Życzę smacznego! 
 

4. Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w napisaniu wielkimi literami słowo 

„EKOLOGIA”  w dowolnym edytorze tekstowym lub programie „Paint” (lub jakimkolwiek programie, w którym jest 

to możliwe), następnie wydrukujcie to słowo. Zadaniem dziecka jest po konturach słowa, wyklejenie go (plasteliną, 

skrawkami kolorowego papieru lub materiału). Jeśli nie będzie możliwości wydrukowania, proszę o napisanie słowa 

na kartce. Dziękuję! 
 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
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) 
 

 

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 

 
 

 
 

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


Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”– 19.04.2021r. - Michał i Krystian: 

Opracowała: B. Góra 

Temat: Wiosenne kwiaty- stemplowanie farbami z wykorzystaniem patyczków higienicznych, 

palców, widelca. 
 

Drodzy rodzice, możecie w prosty sposób usprawniać manualnie i rozwijać wyobraźnię swoich pociech 

wykorzystując do zabawy twórczej proste materiały  

dostępne w każdym domu. 

Pomóżcie swoim dzieciom przygotować potrzebne rzeczy 

i dopilnujcie, żeby wykonały wiosenny obrazek według własnego pomysłu, albo według wzoru jak na 

zdjęciach. Możecie też narysować kwiaty, a dziecko może je wypełnić kolorami stemplując palcem lub 

przyborami jak na zdjęciach poniżej. 

 

Potrzebne będą: 

- kartka z bloku 

- kolorowe farby 

- podstawka do maczania w farbie 

- do malowania dzieci mogą wykorzystać własne palce, widelec, patyczki higieniczne lub proste przybory 

z klamerek, które możecie szybko przygotować sami ( jak na zdjęciu). 

 

Przykładowe pomoce i propozycje ich wykorzystania 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zdjęcia wykonanych prac przesłać do wychowawczyni lub przynieść je po powrocie do szkoły – 

ocenię je i wywieszę na wystawie. 

Rodzicom dziękuję za współpracę, a uczniom życzę wspaniałej zabawy.  

Pozdrawiam Barbara Góra 

 
INTEGRACJA SENSORYCZNA – KRYSTIAN (poniedziałek i wtorek): 

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. 



AAC – KUBA: 
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ CZYTANKĘ. JEDNOCZEŚNIE WSKAZUJĄC 

ODPOWIEDNIE OBRAZKI-SYMBOLE .ZRÓB TO POWOLI, NIECH DZIECKO MA CZAS NA SKOJARZENIE 

TREŚCI Z SYMBOLEM .NASTĘPNIE PONOWNIE PRZECZYTAJ TEKST I POPROŚ DZIECKO , ABY TO ONO 

WSKAZYWAŁO SYMBOLE. 

 
 

WTOREK 20.04.2021. - Temat: Blisko natury. 
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 
WTOREK 
20.04.2021. 
TEMAT: NATURA. 
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: NATURA. 
WTOREK 
20.04.2021. 
DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 
Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 
 

Zadnie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o wspólne obejrzenie z dzieckiem poniższych obrazków i wspólne 

opowiedzenie wydarzeń,  jak myślicie dlaczego drzewo uschło? Po obejrzeniu obrazków, rodzice pomagają dziecku 

wyciąć obrazki i powklejać je w prawidłowej kolejności do zeszytu (od 1 do 6), a następnie dzieci kolorują drzewko. 

Dziękuję! (źródło: „Kolorowy start”, wyd. mac edukacja) 

2. zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie 

zębów. Życzę smacznego! 
 



3. zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego linku i 

wspólne zatańczenie do ekologicznej piosenki. 
„Świat jest w naszych rękach” - https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
4. zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice proszę o wydrukowanie poniższej karty. Zadaniem chłopców jest 

policzenie wszystkich żabek (a może umiecie dorysować tyle żabek, żeby było ich 10), a następnie pokolorowanie 

dowolną techniką. Powodzenia! (źródło: „Kolorowy start”, wyd. mac edukacja) 

 

 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – MICHAŁ(wtorek i środa):  
1. Wycinanie kształtów konturów figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło. 

2. Zbieranie pacami u stóp ziaren fasoli i wkładanie ich do pojemnika. 

3. Skoki obunóż z miejsca w dal. 

4. Dmuchanie piłeczki pingpongowej do celu. 

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


AAC – 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. 

 

   
 



ŚRODA 21.04.2021. - Temat: Oszczędzaj wodę. 
 

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 
21.04.2021. 
TEMAT: WODA. 
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: WODA. 
ŚRODA 
21.04.2021. 
DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 
Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 
 

Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu popatrzcie na obrazek razem z dzieckiem, następnie podejdźcie z dzieckiem do 

wszystkich kranów w domu i sprawdźcie czy są dobrze dokręcone. Należy dbać o wodę! Następnie proszę, żebyście 

wspólnie wkleili obrazek pod tematem dnia. Dziękuję! (Obrazek z „LOGOkreacja”) 
 

 

2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu pomóż swojemu dziecku uratować żółwia morskiego, wydrukujcie 

obrazek,skreślcie razem wszystkie śmieci, pływające w oceanie i wklejcie kartę do zeszytu.  (źródło: „pani 

monia.blog”) 



 

 

3. zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie 

zębów. Życzę smacznego! 
 

4.Zadanie dla wszystkich: uczeń koloruje poniższy obrazek dowolna techniką, można wykleić plasteliną. (źródło: 

„Nauczycielka przedszkola”). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELIGIA: 
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. 

Narysuj laurkę, którą podziękujesz swoim Rodzicom za cud życia. 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
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 
 

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. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=rBHa1hhjekI
https://www.youtube.com/watch?v=gW7QOE7zp7g


LOGOPEDIA – WSZYSCY UCZNIOWIE: 
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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



EEG – MICHAŁ: 
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie 

Odczytaj sylaby, połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu. 

 

JA- BŁO-NIE                     WI-ŚNIE 
 

GRU-SZE                          ŚLI-WY 
 

2.  Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab. 

 

PA  MA   FA   DA   WA   TA  CA  NA 
 

WE MU  SI  CE  RU FU  RI   DY    
 

A-SA   U-LA   I-RA    E-MU 
 
3.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. 

    Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra. 

     

1       2        3        4       5   
 

AAC – KUBA: 
DROGI RODZICU ! KORZYSTAJĄC Z OPISANYCH TU SYMBOLI WYTŁUMACZ DZIECKU ZASADY 

DOTYCZĄCE POŻYCZANIA I UŻYWANIA POŻYCZONYCH RZECZY .ODCZYTUJ NAPISY NA 

SYMBOLACH JEDNOCZEŚNIE JE POKAZUJĄC. JEŚLI TRZEBA POMÓŻ DZIECKU WSKAZYWAĆ JE 

PALCEM. ZRÓBCIE TO POWOLI. 

 



CZWARTEK 22.04.2021. - Temat: Światowy Dzień Ziemi. 
 

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 
22.04.2021. 
TEMAT: ZIEMIA. 
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: ZIEMIA. 
CZWARTEK 
22.04.2021. 
DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 
Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 
 

Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o oglądnięcie razem z dzieckiem poniższego rysunku i napisanie po 

śladzie hasła: "dbamy o naszą planetę", po wykonaniu zadania prosze o wspólne wklejenie obrazka do zeszytu. 

Następnie zachęcam do wspólnego obejrzenia bajki - „rady na odpady” - 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=27s  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=27s


2. Zadanie dla Kuby i Michała – drodzy rodzice przepiszcie ponizsze wyrazy, a dzieci proszę o napisanie w ich po 

śladzie i wspólne odczytanie: 

 MAPA   PUMA   MAMA   EMU  

 
Zadanie dla Krystiana: drodzy rodzice proszę o przepisanie poniższych samogłosek, Krystian stara się pisać po sladzie, 

a następnie wspólnie czytacie. 

O           O             O             O 

Y           Y             Y              Y 

E           E              E             E 
 

3. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu prosze o napisanie wielkiej, drukowanej litery "D", zadaniem chłopców jest 

jej wyklejenie plastelina lub skrawkami papieru. 
4. Zadanie dla wszystkich: zachęcam do wyjścia na spacer w poblizu natury. Po powrocie włączcie dowolną muzykę 

relaksacyjną i połóżcie się na chwilę. Miłego relaksu! 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
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. 

 

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. 

 
 



5.Dziecko j/w stara się trafić piłką do 

„bramki” (między dwa przedmioty). 

 
 

6.Na czworakach przechodzi pod laską. 

 

Ćwiczenie oddechowe: 
Zrób wdech nosem i unieś ramiona w kierunku 

szyi. Zrób wydech ustami opuszczając ramiona. 

 

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

AAC – 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 ? 

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA– wszyscy uczniowie (czwartek i piątek): 
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.: 

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


- 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. 
 

TERAPIA RUCHOWA: 
MICHAŁ: 
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 5) 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 6) 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 7) 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 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 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. 
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 
 



KRYSTIAN: 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 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 SĄ TYLKO POGLĄDOWE. Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

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 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 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 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 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 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 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.   

 

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

 

 

 

 



PIĄTEK 23.04.2021. - Temat: Segregowanie śmieci. 
 

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 
23.04.2021. 
TEMAT: SEGREGOWANIE ŚMIECI. 
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 ŚMIECI. 
PIĄTEK 
23.04.2021. 
DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 
Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 
 

Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę znaleźć razem z dzieckiem bajkę o śmieciach - „Rodzina Treflików – 

śmieci”. https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU  
2. Zadanie dla wszystkich: Zabawa w segregowanie śmieci – drogi rodzicu proszę o przyszykowanie „czystych”  

śmieci: coś plastikowego, coś papierowego, coś ze szkła i bio (np. Jabłko) , następnie prosze wspólnie z dzieckiem 

dokonać segregacji śmieci. 
 

 

Mała podpowiedź: 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU


3.  Zadanie dla wszystkich: uczniowie mają za zadanie otoczy żółtą pętlą te odpady, które powinny trafić do żółtego 

kontenera na plastik i tworzywa sztuczne. (źródło: panimonia.blog). Następnie proszę o wspólnie wklejenie pracy do 

zeszytu pod tematem dnia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla chętnych: 
WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat:  „Ruch jest łatwy” - jak zamienić bierność na aktywność?  

Proszę Rodziców o pokazanie dzieciom rysunków i przeczytanie pytania. 

    Uczniowie wskażcie właściwą odpowiedź:  

Które postępowanie jest właściwe? 

  

 

Udowodnijcie dziś swoją aktywność i pobawcie się. Możecie potańczyć, poturlać się na dywanie, 

porzucać do celu, poodbijać balonem, pojeździć rowerem lub pograć w piłkę. 

 



RELIGIA: 
TEMAT: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE 

Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu 

Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-

37 

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.  

Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie 

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

Zadanie dla chętnych 

Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała. 
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie 

za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi. 
 

TERAPIA RUCHOWA:  
MICHAŁ: 
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 

 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 
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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”).  

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

 

KRYSTIAN: 
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. 


