
Materiały na zdalne nauczanie dla klasy V zet za okres 7-9.04.2021 r. 

Wychowawca: Marta Suszczewicz 

Ośrodek tygodniowy: Kwiecień, plecień.  

Poniedziałek 07.09.2021 r. 

Temat dnia: Nowy miesiąc. 

1,2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Anna S., Laura Sz., Jakub G. 

Rodzicu. 

Poproś dziecko o wykonanie następujących zadań: 

Niech uczeń z pomocą kalendarza dostępnego w domu odpowie na pytania: 

Jaki mamy teraz miesiąc?  

Jaki miesiąc był przed kwietniem? 

Jaki miesiąc będzie po kwietniu? 

Którym miesiącem w roku jest kwiecień? 

Jakie ważne święta lub wydarzenia będą w kwietniu? 

Z pomocą kartki z kalendarza zapisz do zeszytu liczby odpowiadające danym dniom tygodnia (robiliśmy to na lekcji). 

Pierwszy dzień uzupełniony dla przykładu: 

 

PONIEDZIAŁKI – 5, 12, 19,26 

WTORKI - …………………………………. 

ŚRODY - …………………………………….. 

CZWARTKI - ……………………………….. 

PIĄTKI - …………………………………………. 

SOBOTY - …………………………………….. 

NIEDZIELE - ………………………………….. 



Maja S., Miłosz K. 

Rodzicu. 

Z pomocą symboli PCS pokaż i nazwij z dzieckiem nazwy miesięcy. Niech uczeń z twoją pomocą pokaże jaki mamy 

aktualnie miesiąc. Pokażcie również ten miesiąc w kalendarzu dostępnym w domu. Zwróć uwagę, aby uczeń skupiał 

wzrok na symbolach. Możecie wydrukować, porozcinać symbole i układać według kolejności.  

 

Anna S., Laura Sz., Jakub G. 

Rodzicu. 

Porozmawiaj z dzieckiem o tym jak ubieramy się wiosną. Pomogą Wam poniższe pytania, na które dziecko może 

odpowiedzieć: 

Co zakładamy na siebie wychodząc na spacer wiosną? 

Czy ubierzemy te same rzeczy, które nosiliśmy zimą? 

Możecie podejść do szafy z ubraniami dziecka i pokazać na konkretnych rzeczach - które z nich będziemy zakładać na 

siebie wiosną, a które nie będą odpowiednie na tę porę roku.  

Maja S., Miłosz K. 

Rodzicu.  

Pokaż dziecku te części garderoby, które będziecie zakładać wychodząc wiosną z domu. Niech uczeń dotknie tych 

rzeczy, nazwijcie je. Miłosz – niech uczeń wskazuje konkretne części garderoby po podaniu nazwy przez rodzica.  

3,4 Zajęcia rozwijające kreatywność 

Rodzicu. 

Poproś dziecko o ozdobienie kartki z kalendarza z miesiącem kwietniem według własnego pomysłu. Uczeń może do 

tego zadania wykorzystać: kredki, mazaki, kolorowe wycinanki, plastelinę, farbki plakatowe lub inne materiały 

według własnego pomysłu. Ważne aby elementy, które znajdą się na kalendarzu były adekwatne do tego, co dzieje 

się w tym miesiącu w pogodzie lub miały związek z wydarzeniami i świętami występującymi w tym miesiącu.  



Maja, Miłosz – Droga mamo. Ty najlepiej znasz swoje dziecko i wiesz z jakimi czynnościami poradzi sobie w tym 

zadaniu a w których będziesz musiała pomóc w ich wykonaniu. Zaproponuj dziecku wykonanie poszczególnych 

elementów: np. Maja – może rozcierać palcem rysunki namalowane przez mamę kredkami pastelowymi. Miłosz – 

może kolorować elementy narysowane przez mamę lub wycinać po śladzie w elementy z kolorowych wycinanek i 

przyklejać na swojej pracy. 

Oto przykładowe prace kartek z kalendarza: 

 

Rodzicu. 

Pobaw się z dzieckiem w zabawę „Pogodowy masaż” mającą na celu rozluźnienie i zrelaksowanie. Niech dziecko 

położy się na brzuchu. Włącz muzykę z odgłosami przyrody z poniższego linku: 

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

Podczas słuchania muzyki rysuj na plecach dziecka symbole odpowiadające zjawiskom pogodowym występującym w 

kwietniu: chmurka, słońce, deszcz, wiatr, śnieg. Dziecko może zgadywać jaki to był symbol. 

5. Wychowanie fizyczne 

Temat: Zabawy utrwalające nazwy poszczególnych części ciała. 

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: 
Proszę o odczytanie dzieciom wierszyków – zabaw ruchowych ze wskazywaniem części ciała. Zapraszam do zabawy!  

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


1.Części ciała 
Ręce do machania, 

nogi do skakania, 

palce do liczenia, 

a zęby do mycia. 

Głowa do kiwania, 

uszy do słuchania, 

oczy do mrugania, 

usta do śpiewania. 

 

2.„Ręce, nogi” 

Ręce robią: klap, klap, klap. 

Nogi tupią: tup, tup, tup. 

Tutaj swoją głowę mam, 

a na brzuszku: bam, bam, bam. 

Buzia robi: am, am, am. 

Oczy patrzą tu i tam. 

Tutaj swoje uszy mam 

a na nosie sobie gram. 

3.„Wyliczanka” 

Pokaż Jasiu gdzie masz oko, 

gdzie masz ucho a gdzie nos. 

Pokaż rękę, pokaż nogę, 

gdzie na głowie sterczy włos. 

Daj mi rękę, tupnij nogą, 

kiwnij głową tak i nie. 

Klaśnij w dłonie, hop do góry, 

razem pobawimy się. 

4. „Raz, dwa, trzy, cztery, 

raz, dwa, trzy. 

Bardzo zdrowo i wzorowo 

co dzień się gimnastykować. 

W lewo skręt, w prawo skręt, 

teraz dotknij własnych pięt. 
W górę kolano, ręce do boku, 

trzymaj się prosto, głowa wysoko”. 

 

5.Głowa, ramiona 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

 

Ćwiczenia oddechowe: 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym „po turecku”. Wykonuje 

wdech nosem, a następnie silnie dmucha na szarfę 

 

6. Kółko plastyczne 

Opracowała: B. Góra 

Temat: Wiosna-collage 

Drodzy rodzice,  

  Collage jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych materiałów, wycinków z gazet i 

tworzyw naklejanych na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować lub 

domalować farbami. 

 

Zadaniem uczniów jest wycięcie lub wydarcie paluszkami elementów wiosennych np. z ulotek 

reklamowych, gazet, starych książek obrazków z elementami wiosennymi ( kwiatki, bociany, biedronki, 

żabki, a następnie naklejenie ich na kartce papieru tworząc kompozycję wiosenną. Tło i brakujące 

elementy dzieci mogą pomalować farbami lub kredkami. 

 

Wykonane prace proszę gromadzić i przynieść po powrocie do szkoły- zostaną ocenione i wywieszone w 

galerii prac uczniów. Jeśli macie Państwo taką możliwość, to proszę również o zrobienie zdjęć dzieci i ich 

prac plastycznych oraz przesłanie ich do wychowawczyni- ona mi je przekaże. Dziękuję za współpracę- B. 

Góra 

 

Oto przykładowe prace innych dzieci 

                                   



Czwartek 08.04.2021 r. 

Temat dnia: Kwietniowe przysłowia. 

1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Anna S., Laura Sz., Jakub G. 

Rodzicu. 

Niech uczeń z poniższej rozsypanki wyrazowej ułoży znane kwietniowe przysłowie i zapisze do zeszytu. Wyjaśnijcie co 

ono oznacza. Niech uczeń przerysuje do zeszytu poniższą tabelę i uzupełni odpowiednio dopasowując symbole 

pogody do danej pory roku. Poproś o samodzielne przerysowanie symboli w odpowiednie kolumny w zeszycie. 

 

 

 



Maja S., Miłosz K. 

Rodzicu. 

Napisz dużymi drukowanymi literami poniższe przysłowie. Niech uczeń poprawi je po śladzie (Miłosz – samodzielnie 

kolorowymi mazakami, Maja – z pomocą mamy palcem rozciera kontur pomalowany kredkami pastelowymi). Pod 

przysłowiem narysuj proszę symbole przedstawiające warunki pogodowe w marcu niech uczeń samodzielnie lub z 

twoją pomocą pokoloruje je używając odpowiednich kolorów. W trakcie pracy głośno wypowiadamy przysłowie, z 

którym pracujemy. 

 

2,3,4 Zajęcia rozwijające kreatywność 

Rodzicu.  

Zabierz dziecko na wiosenny spacer lub wyjdźcie na zewnątrz przed dom na podwórko, do przydomowego ogródka. 

Poszukajcie oznak wiosny w najbliższym otoczeniu. Zwróćcie uwagę jaka jest dziś pogoda. Dziecko może wskazać na 

obrazku pogodę wykorzystując symbole z poprzedniej lekcji. 

Zadanie 2 

Podczas poszukiwań oznak wiosny w najbliższym otoczeniu wspólnie z dzieckiem zgromadźcie kilka przedmiotów 

symbolizujących wiosnę, np. gałązka z pąkami, gałązka z listkami, wiosenne kwiaty (tulipan, hiacynt, stokrotka), 

źdźbła zielonej trawy i inne które znajdziecie. Niech uczeń zapozna się z tymi symbolami – dotknie, powącha, może 

ułożyć z nich wiosenną kompozycję, kwiaty włożyć w domu do wazonu itp.  

 

5. 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. 

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 

Piątek 9.04.2021 r. 

Temat dnia: Pogoda za oknem. 

1. 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. 

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


2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Anna S., Jakub G., Laura Sz. 

Rodzicu. 

Niech uczeń przerysuje do zeszytu i dokończy samodzielnie układanie symboli (rysując kolejne) według wzoru: 

 

Maja S., Miłosz K. 

Rodzicu. 

Sprawdź z dzieckiem jaka jest pogoda za oknem. Wskażcie symbol obrazujący pogodę za oknem. 

 

3,4,5 Zajęcia rozwijające kreatywność. 

Rodzicu. 

Pobaw się wspólnie z dzieckiem w zabawę „Pokaż jaka jest pogoda” z wykorzystaniem pantomimy.  

Demonstrujcie ruchem zjawiska pogodowe: 
- deszcz 
- wiatr 
- świeci słońce 
- pochmurno 
- burza 
- pada śnieg. 



Możecie bawić się na różne sposoby: rodzic pokazuje – dziecko naśladuje, rodzic pokazuje – dziecko zgaduje i na 

odwrót, rodzic pokazuje wspólnie z dzieckiem (w zależności od możliwości ucznia). Możecie powoli zwiększać stopień 

trudności – najpierw naśladowanie, następnie zgadywanie, na końcu samodzielne pokazywanie. Miłej zabawy! 

Rodzicu. 

Niech uczeń wykona samodzielnie lub z twoją pomocą pracę plastyczną pt. „Pogoda za oknem” według własnego 

pomysłu i projektu. 

Przykładowe prace z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów: 

 

6. Wychowanie fizyczne 

Temat: Zabawy i gry 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. 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 



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. 

 

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

 
 

Ćwiczenie oddechowe: 
Zdmuchiwanie świeczki – dziecko trzyma w ręce zapaloną świeczkę i 
silnym dmuchnięciem stara się ją zgasić. 

 

Źródło: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”. 

Terapie 

Neurologopedia 

Maja S. 

Rozpoznawanie przedmiotów.  Rozumienie pojęcia - taki sam. Identyfikacje – dobieranie par 

przedmiotów. 

Proszę przygotować pary przedmiotów - zabawek, sprzętów, warzyw   – dwa zestawy, które są identyczne. 

Układać na stole w rzędzie 3 przedmioty z pierwszego zestawu, kolejno nazywając. Nazwać z Mają – 

dotykając jej ręką każdego przedmiotu 

a. Wyciągnąć rękę w kierunku dziecka, wydać polecenie – np. daj kubek, daj…..  – oczekujemy podania 

przez dziecko nazwanej zabawki/przedmiotu. Jeśli nie podaje – modelujemy – prowadzimy rękę 

dziecka i raz jeszcze nazywamy przedmiot 

b. Zaprezentować przedmiot/zabawkę z drugiego zestawu – nazwać – włożyć  do pojemnika – 

poprosić o odpowiednik z pierwszego zestawu – Daj taki sam (z tych rozłożonych na stole) – 

oczekujemy że dziecko poda właściwy przedmiot, jeśli nie – modelujemy. Nazywamy np. kubek – 

kubek – taki sam - pasuje. Dobieramy kolejne przedmioty 

c. Do ułożonych w rzędzie przedmiotów dokładamy inne egzemplarze tych przedmiotów (pod 

prezentowanymi w pierwszym rzędzie) – nazywamy. Zbieramy te nowo położone, podajemy  je 

kolejno Mai– np. podajemy kubek – pytamy  - gdzie kubek? – oczekujemy, że dziecko położy 

przedmiot pod właściwym, leżącym już na stole. Można też umieszczać pary przedmiotów w 

pudełkach/ pojemnikach 

 

 

 

 



Miłosz K. 

Budowanie rozumienia – nadawanie znaczeń, rozpoznawanie, różnicowanie – cechy 

przedmiotów/zjawisk -  ciężki/lekki 

Mamo pomóż proszę Miłoszowi 

Proszę przygotować takie same puste i pełne opakowania :  kartony mleka, kartony soku, butelki płynu do 

płukania, dwa takie same pudełka – jedno puste, do drugiego wsadzić kilogram cukru – podawać Miłoszowi 

, nazywając – ciężkie/ lekkie. Następnie dawać do jednej ręki  lekki przedmiot a do drugiej ręki ciężki 

przedmiot – poprosić – daj lekkie, daj ciężkie. 

Dawać do jednej ręki ciężki przedmiot, do drugiej lekki – przedmioty różne – zgnieciony papier/kamień;  

butelkę płynu/klamerkę;  młotek/piórko;  książkę/kartkę itp. – poprosić za każdym razem – daj lekkie, daj 

ciężkie 

Miłosz pokaż gdzie jest? – kamienie/piórko;  papierowy samolot/samolot na niebie;  słoń/mrówka;  

żelazko/balon;  coca-cola/żarówka, . Porównajcie pary przedmiotów.  Co jest ciężkie?  Co jest lekkie?   

                    

     

 

         

    

 



Integracja sensoryczna: 

Miłosz K. , Jakub G. 

Propozycje ćwiczeń : 

 

1. Przejście wzdłuż rozłożonej skakanki  bez kontroli wzrokowej. 
 

2. Przyczepianie klamerek prawą ręką w lewą stronę , lewą ręką w prawą stronę. 
 

3. Skoki obunóż w miejscu, do przodu, do tyłu , na boki przez położoną sznurówkę . 

 

Laura Sz. 

09.04.2021 (p. Agnieszka B.) 

Temat: Czytanie metodą sylabową. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie: 

Lauro, wytnij podpisy i wklej pod odpowiednimi  obrazkami. Czytaj sylabami. 

 

 



Laura Sz. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp. 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  

Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w 

obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, 

mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie 

w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45 min. Ćwiczenia należy 

wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać 

dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia 

bezpieczeństwo.  

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad prosty. Dłonie oparte na 

podłodze z tyłu. Ruch- Naprzemienne 

maksymalne zgięcia grzbietowe 

podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2 

serie po 10 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy 

stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w 

stawach kolanowych z utrzymaniem 

złączonych podeszwami stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby 

kolana były rozchylone na zewnątrz i 

stopy były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny. 

Ruch- Ruch- odwracanie stóp dłońmi 

„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad ugięty z 

rozchylonymi kolanami, dłonie oparte 

na podłodze z tyłu. Ruch- „Klaskanie” 

podeszwową stroną stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. 

Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w 

stawie kolanowym nad druga 

wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie 

wykonujemy, prawą i lewą nogą. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie 

na kolanach. Ruch- Spychanie kolan w 

dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle przed 

stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają „zabawki” 

Ruch- Wdech nosem a następnie 

dmuchanie w „zabawki” tak aby 

poruszały się po wodzie. Powtórzenia:  

3  powtórzenia 

 

Ćw. nr 8) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga 

osoba trzyma nad ustami tasiemkę. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

silne dmuchnięcie na tasiemkę. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Bibliografia: 

1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.   

2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 



Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń:    ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany. 

Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń 

pod odcinkiem lędźwiowym 

kręgosłupa. Ruch- Napięci mięśni 

brzucha z przyciśnięciem odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do ściany. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz z 

zachowaniem postawy skorygowanej 

na odcinku ok. 2-2,5 metra. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do 

ściany. Plecy przylegają do ściany. 

Jedna dłoń pod odcinkiem 

lędźwiowym kręgosłupa. w postawie 

skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni 

brzucha z przyciśnięciem odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do ściany. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-  Stanie tyłem do ściany w 

postawie skorygowanej. Ruch-Krok w 

przód z zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. 

 

Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. 

Jedna dłoń leży pod odcinkiem 

lędźwiowym kręgosłupa. Ruch- 

Równoczesny wyprost obu nóg przez 

przesuwanie stóp po podłodze z  

kontrolą przyleganie odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do podłogi. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz na 

odcinku ok. 2-2,5 metra z 

wykonywaniem: wdech nosem w 

czasie trzech kroków i przeniesieniem 

wyprostowanych rak w górę w skos, 

wydech ustami w czasie pięciu 

kroków i opuszczeniem rąk. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rąk w 

dół. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają 

do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż 

tułowia. Ruch- Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją 

zewnętrzną rąk, a następnie powrót 

rąk do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 
Bibliografia: 

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

 

 

 

 



Jakub G. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak 

Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach kończyn górnych. 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:  

Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w 

obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, 

mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie 

w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45 min. Ćwiczenia należy 

wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać 

dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia 

bezpieczeństwo.  

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony 

jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. nr 1) P.w.  Siad na krześle. Chwyć 

poziomo kij. Wyprostuj się, głowę ustaw w 

przedłużeniu tułowia, złącz łopatki, napnij 

brzuch. Ruch- Unieś kij w górę, tak aby nie 

unosić barków. Jeśli czujesz, że barki 

unoszą się, wykonaj ruch tylko do tego 

momentu. Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi:  Rodzic prowadzi i wspomaga ruch 

dziecka. 

 

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

swoją dłoń na dolnej części żeber.  

Ruch-  Wdech z uwypukleniem brzucha, a 

następnie wydech z uciskaniem dłońmi na 

nadbrzusze i pochyleniem głowy do 

mostka. Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw. nr 2) P.w.  Siad na krześle. Złap kij na 

wysokości barków. Ruch- Wykonaj ruchy 

takie jak przy wiosłowaniu. Pamiętaj o 

utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. Uwagi:  

Rodzic prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 
 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle, Ustaw kij  

pionowo opierając o podłogę. Wyprostuj 

plecy, głowę ustaw dokładnie w 

przedłużeniu tułowia. Chwyć kij na 

wysokości barków. Ruch- Dociśnij kij do 

podłogi i utrzymaj tę pozycję przez ok. 4-6 

sek. łopatki skieruj w dół. Powtórzenia:  2 

serie po 6 razy. Uwagi:  Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

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

swoją dłoń na przeponie. Ruch- Wdech 

nosem, wydech ustami wymawiając 

spółgłoski „s, s, s, s, s, s”. Ręką wyczuwaj 

jak podczas ćwiczenia pracuje przepona. 

Powtórzenia:  3 razy. 
 

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

się, głowę ustaw w przedłużeniu tułowia, 

chwyć kij poziomo za oba końce . Ruch- 

Prowadź kij w prawą stronę, jednocześnie 

skręcając głową przeciwnym kierunku. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. Uwagi:  

Ćwiczenie wykonujemy na obie strony. 

Rodzic prowadzi i wspomaga ruch 

dziecka. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle. Złap kij 

poziomo na wysokości barków. Ruch- 

Prowadź kij w prawo, jednocześnie 

skręcając głową w przeciwną stronę. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. Uwagi:  

Ćwiczenie wykonujemy na obie strony. 

Pamiętaj aby nie unosić barków i 

zachować wyprostowaną sylwetkę. Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle, połóż 

swoją dłoń na przeponie. Ruch- Wdech 

nosem, a wydychając powietrze ustami 

wymawiaj szybko i naprzemiennie „s” 

oraz „sz”. Ręką wyczuwaj jak podczas 

ćwiczenia pracuje przepona. 

Powtórzenia:  3 razy. 

Źródło: Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl  



Temat: Ćwiczenia usprawniające czynności chwytno-manualnych 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. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. 1) P.w.- Ręce na krawędzi stołu, 

palce od II-V na blacie stołu, kciuk 

poza. Ruch: Naciskanie powierzchnią 

dłoniową o blat stołu. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy.  
 

Ćw. 5) P.w.- Kończyny górne 

wyprostowane w stawach łokciowych, 

oparte stroną grzbietową o blat stołu, 

ręce wyprostowane. Ruch: 

Równoczesne i naprzemienne 

zaciskanie rąk w pięść. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.- Ręce na krawędzi stołu, 

palce od II-V na blacie stołu, kciuk 

poza. Ruch: Przesunąć kończyny górne 

równocześnie w stronę prawą a 

następnie w lewą, naprzemienne 

unoszenie kończyny górnej – zmiana 

kończyn górnych. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy.  

 

Ćw. 6) P.w.- Kończyny górne 

wyprostowane w stawach łokciowych, 

oparte stroną grzbietową o blat stołu, 

ręce wyprostowane. Ruch: 

Naprzemienne unoszenie ręki 

zaciśniętej w pięść do części ciała 

(nosa, ucha, barku) wyprostowana 

pozostaje na blacie. Naprzemienne 

unoszenie ręki wyprostowanej do 

części ciała (nosa, ucha, barku), ręka 

zaciśnięta w pięść pozostaje na blacie.  

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 3) P.w.- Przedramiona zgięte w 

stawach łokciowych- łokcie oparte na 

stole. Ruch: Naprzemienna supinacja 

przedramienia. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. Uwagi: Naprzemienna 

supinacja przedramienia- łokcie 

oparte na stole. 

 

Ćw. 7) P.w.- Przedramiona zgięte w 

stawach łokciowych- łokcie oparte na 

stole, chwyt oburącz kijka. Ruch: 

Prostowanie i zginanie przedramion z 

kijkiem. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Długość kijka ok. 30-40 

cm. 

 

Ćw. 4) P.w.- Przedramiona zgięte w 

stawach łokciowych- łokcie oparte na 

stole. Ruch: Połączyć obie ręce 

powierzchniami dłoniowymi („jak do 

modlitwy”). Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. 8) P.w.- Przedramiona zgięte w 

stawach łokciowych- łokcie oparte na 

stole, chwyt oburącz kijka 

ustawionego prostopadle do stołu. 

Ruch: Przekładanie rąk wzdłuż kijka w 

górę i w dół. Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy. Uwagi: Długość kijka ok. 40-50 

cm. 
Bibliografia: 1. Dytz-Świtek D.,Borowicz A. Ćwiczenia usprawniające rękę spastyczną opracowane w oparciu o metodę Ester Cotton 



Rewalidacja-zadania 

opr.K.O. 

Laura Sz. 

 

1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. 

 

PRACE W OGRODZIE. 

TO JEST WIOSENNY OGRÓD. 

NA GRZĄDKACH WYKINUJEMY PRACE OGRODOWE: 

KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE. 

WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI. 

WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I 

KWIATY. 
Pytania: 

-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie? 

-z czego wyrosną warzywa? 

-z czego wyrosną kwiaty? 

-co trzeba robić aby rośliny rosły? 

 

 

 

2.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj wyrazy. 

Podpisz obrazki. Zpaisz te wyrazy do zeszytu według wzoru poniżej. 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

SADZONKA              SA  DZON  KA            S A D Z O N K A 

 

NASIONA                  NA  SIO  NA                N A S I O N A 

 

CEBULA                   CE  BU  LA                    C E B U L A 
 

 

 

 

 

 



1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin . 

Odczytaj zdania.  Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności. 

 

 

WKŁADAMY SADZONKĘ. 

 

WYKOPUJEMY DOŁEK. 

 

ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ 

 

SPULCHNIAMY ZIEMIĘ. 

 
 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Co potrzebne jest ogrodnikowi. Wybierz odpowiednie wyrazy 

i zapisz do zeszytu. 

 

 

 

 

 

  KONEWKA       TACZKA       DZBANEK 

 

  ŁOPATA             GRABIE       KLEJ 

 

 

 DONICZKI        RĘKAWICZKI       DŁUGOPIS 

 

  KALOSZE         KLAPKI          KOZAKI 
 

 

 


