
 

 

 

 

 

 

 

07-09.04.2021 

Temat ośrodka tygodniowego: 

POWITANIE PO ŚWIĘTACH;  

LITERY I SYLABY  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 07.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ TYGODNIA 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2 h,  Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h 

Wychowanie fizyczne 1 h      Religia 1h      Kółko plastyczne 1h 

  

Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci 

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub o odczytanie 

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Witaj! Po zaczynamy kolejny tydzień pracy. W tym tygodniu przypomnimy 

sobie i utrwalimy poznane ostatnio litery. Czeka nas więc trochę pracy, ale na 

szczęście będziemy pracować tylko trzy dni, do weekendu. 

 

2. Zacznijmy od przypomnienia tego, co ćwiczymy codziennie na każdym 

porannym kręgu. Ja wiem, że może Ci się to wydawać nudne, ale Ty MUSISZ 

znać te wszystkie nazwy i określenia, dlatego tak często je powtarzamy! 

Powiedz, jaka jest teraz pora roku i skąd to wiemy. Potem wymień  kolejno 

wszystkie pory roku. 

Teraz powiedz, jaki mamy miesiąc. Marzec już się skończył. Jaki miesiąc 

przychodzi po marcu? Oczywiście KWIECIEŃ! Wymień kolejno nazwy 

wszystkich miesięcy. Czy pamiętasz, ile dni ma kwiecień? (Uwaga dla 

Rodziców – przypominamy, że miesiące są na przemian dłuższe i krótsze,                 

a skoro marzec był dłuższy i miał 31 dni, to kwieciń jest krótszy i ma 30 dni). 

Przy okazji przypomnimy sobie znajomość cyfr i liczb od 1 do 30: zrób to                     

z rodzicami! (Uwaga dla Rodziców: korzystamy z planszy i z kwadratów  

zamieszczonych w zeszłotygodniowych materiałach i ćwiczymy z dziećmi 

znajomość cyfr na dwa sposoby: wymieniamy cyfrę lub liczbę, a uczeń ma 

pokazać kwadrat, albo pokazujemy kwadrat, a uczeń ma nazwać cyfrę lub 

liczbę; można też układać kwadraty w kolejności, według dziesiątek 1-10, 11-20 



i 21-30. Antek, Sandra i Klaudia ćwiczą na wszystkich kwadratach, Dawid                

w zakresie 20, zaś Kuba w zakresie 10).  

Teraz powiedz, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. Wymień wszystkie dni tygodnia. 

 

3. A teraz ustal dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń ma samodzielnie 

ułożyć następującą datę – ŚRODA, 7 KWIETNIA, 2021 ROK – dzieci robią to 

codziennie w szkole, więc nie powinno być kłopotu). Weź kartkę papieru A4 – 

może być czysta, ale lepiej w linie i u góry zapisz datę, tak, jak robisz to 

codziennie w szkole – Rodzice dyktują, Ty piszesz. Zobacz na termometr, jaka 

jest temperatura i też, jak co dzień, zapisz ją pod datą. Następnie napisz temat 

dzisiejszego dnia, który podyktują Ci Rodzice. (Uwaga dla Rodziców: proszę 

podyktować uczniom następujący tekst: TEMAT: WITAMY PO ŚWIĘTACH. 

Można dyktować literami lub sylabami, zależnie od tego, jak uczeń potrafi 

pisać. Kuba przepisuje zarówno datę, jak i temat, według wzoru na kartce). 

 

4. Mamy za sobą Święta i kilka dni wolnego. Porozmawiaj z Rodzicami                        

i przypomnij, co się wtedy działo, co fajnego albo ciekawego się wydarzyło, co 

Ci się najbardziej podobało. Pamiętaj – Rodzice niech tego przypilnują – żybyś 

mówił pełnymi zdaniami (Uwaga dla Mamy Dawida: zwłaszcza Dawid ma się 

starać, by powoli i wyraźnie wymawiać wyrazy i całe zdania). 

A teraz ułożysz i zapiszesz zdania o tym, o czym przed chwilą rozmawialiście. 

Zdania układasz SAMODZIELNIE, a potem Rodzice Ci je podyktują. (Uwaga dla 

Rodziców: Kuba ma pisać według wzoru na kartce. Dawid i Kuba układają i 

zapisują po 5 zdań, zaś Sandra, Klaudia i Antek po 7 zdań. Zdania mogą być 

krótkie - ważne, aby uczniowie ułożyli je naprawdę SAMODZIELNIE!). 

Na koniec zrób zdjęcie kartki (albo kartek) na których zapisałeś datę, temat 

oraz zdania o zwyczajach świątecznych i wyślij mi tę fotografię MMS-em albo 

Messengerem. Na dziś to wszystko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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


Wychowanie fizyczne: 
 

TEMAT: Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. 
Przyrządy i przybory: kocyk, piłeczka. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym               

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.  
 

Treść zajęć 
 

Uwagi 

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P; 

krążenia bioder; skrętoskłony. 
RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1 Leżenie z piłką między kolanami. 
Delikatnie ściśnij piłkę. Podnosimy biodra z 

podłogi jednocześnie podnosząc ręce ( 
wytrzymujemy 3 

sek.).  

 

Ćw.2  Leżenie tyłem, rozłóż obie nogi płasko na 

macie. Umieść piłkę pod prawą nogą między 

łydką a kostką. Unieś nogę w powietrze 

(wytrzymujemy 3 sek.). LN i PN. 

 
 

Ćw.3 Leżenie tyłem z rękami i nogami w 

powietrzu. Trzymaj piłkę między dłońmi. 
Wykonuj nożyczki, obniżając nogi nad 

podłogą. Podczas nożyc, ósemka piłki między 

nogami.  

 
 

Ćw.4 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. 

Unosimy  NN w górę. (wytrzymujemy 3 sek.). 

 
 

Ćw.5 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. 

Naprzemienne  wymachy nóg ( nożyce 

pionowe).  
 

 
 

Ćw.6 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. 

Unosimy  do skosu (wytrzymujemy 3 sek.). 

 

Ćw.7 Leżenie tyłem  piłka pod pośladkami. 

Naprzemienne  wymachy nóg ( nożyce 

poziome). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
NN- nogi 
RR - ręce 
 

 

 

 

Wykonujemy 6-8 

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia.  
 

 

 



Kółko plastyczne: 
 

Temat zajęć: Tęcza.  

 

Potrzebne materiały: biała kartka papieru, farby plakatowe, pędzel, kubek z wodą lub 

kolorowy papier, wycinanki, klej lub kredki. 

Rodzicu przeczytaj informacje i  polecenie.  

Tęcza to zjawisko optyczne pojawiające się na niebie najczęściej kiedy promienie 

słońca padają na krople wody w powietrzu. Pojawia się zawsze naprzeciwko słońca 

w postaci wielobarwnego łuku. Nasze oko widzi łuk składający się z sześciu kolorów: 

czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy. 

Obejrzyj ilustrację przedstawiającą tęczę. Wskaż i nazwij wszystkie kolory.  

 

   
 

Na białej kartce papieru namaluj tak jak potrafisz tęczę, postaraj się jednak zachować 

kolejność kolorów. Pamiętaj, że tęcza ma kształt łuku. Niech to będzie twoja 

samodzielna praca. Jeśli nie masz w domu farb możesz wykleić ją kolorowym 

papierem, wycinankami lub namalować kredkami. Pracę wykonaną farbami odłóż do 

wyschnięcia.  

Po wykonaniu pracy poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zdjęcia, prześlijcie je do 

wychowawcy.   Pamiętaj aby posprzątać po skończonej pracy. 

Do rodziców Kuby, proszę o przytrzymanie kartki lub przyklejenie jej taśmą do 

stolika. Kuba świetnie sobie radzi z malowaniem farbami lub kredkami. 

                 A. Bujalska 

 

 

 



Czwartek 08.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

OSTATNIO POZNANE LITERY I SYLABY 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 5 h 

  

Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci 

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie 

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą Rodziców, zrób 

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień 

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj. 

Ustal i zapisz datę oraz dzisiejszą temperaturę, a następnie temat: TEMAT: 

OSTATNIO POZNANE LITERY. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko 

piszą oczywiście ze słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce). 

 

2. Czy pamiętasz, jakie litery poznaliśmy ostatnio? 

Gdy śpiewaliśmy piosenkę „GITARA”, jaka to była litera? (Uwaga dla Rodziców 

– uczeń ma sobie przypomnieć samodzielnie, a jeśli nie, to proszę go na to 

delikatnie naprowadzić – podobnie w dwóch kolejnych wypadkach). Tak, to 

była litera G! 

Gdy śpiewaliśmy „HIACYNTY”, jaka to była litera? Oczywiście – litera H.  

Gdy śpiewaliśmy piosenkę „WALENTY” (uwaga dla Rodziców – głoskę Y na 

końcu wyrazu proszę wymawiać głośniej i dłużej – walentYYYYYY tak, by 

uczeń zorientował się, że chodzi właśnie o nią), jaka to była litera? Pewnie, że Y  

 

3. Przypomnijmy sobie, jak piszemy litery G, H oraz Y. Czy pamiętasz? Jeśli 

tak, to napisz samodzielnie tuż pod tematem. A teraz, dla utrwalenia, 

poćwiczymy pisanie tych liter. Napisz po kilka linijek każdej z liter:  



  Karta do wydrukowania, wypełnienia i przesłania w formie fotografii  

 

 

G …………………………………………………………………………………………………………... 

G …………………………………………………………………………………………………………... 

G …………………………………………………………………………………………………………... 

H …………………………………………………………………………………………………………... 

H …………………………………………………………………………………………………………... 

H …………………………………………………………………………………………………………... 

Y …………………………………………………………………………………………………………... 

Y …………………………………………………………………………………………………………... 

Y …………………………………………………………………………………………………………... 

 



4. Skoro już przypomnieliśmy sobie każdą z ostatnio poznanych liter, to teraz 

nie powinno być problemu z pisaniem sylab, bo przecież znasz wszystkie 

samogłoski, czyli A, O, E, U, I – na wszelki wypadek, dla przypomnienia, zapisz 

je także pod datą. A teraz weź kilka kartek w linie i  wykonaj następujące 

zadanie: Rodzic podyktuje Ci sylabę, a Ty napiszesz całą linijkę tej sylaby, o 

tak na przykład: 

GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA  GA   

Za każdym razem, gdy napiszesz sylabę, głośno ją przeczytaj. Gdy skończysz, 

zrób zdjęcie wypełnionych kartek i wyślij mi je. 

(Uwaga dla Rodziców: uczniowie mają w ten sposób pisać i czytać następujące 

sylaby: GA GO GE GU GI GY HA HO HE HU HI HY oraz MY TY WY BY DY ZY SY 

– dla utrwalenia litery Y – w tych ostatnich sylabach proszę, dyktując, 

wymawiać głoskę Y szczególnie wyraźnie. Bardzo też proszę, aby sylab nie 

dyktować w takiej kolejności, jak to jest wyżej zapisane, ale „mieszać” je, by 

uczniowie uważali, jaką teraz literę będą pisać). 
 

5. Teraz zrobimy inne ćwiczenie. Spróbuj samodzielnie, lub z pomocą Rodzica 

(a jeśli nie macie pomysłu, to poszukajcie na internecie) znaleźć po 5 wyrazów, 

które zaczynają się na literę G i H. Weź kartkę, zapisz te wyrazy, zrób zdjęcie           

i mi je wyślij. 

 

6. Na następnej stronie są dwa zadania z matematyki. Przeczytaj SYLABAMI 

tekst, ułóż równanie, oblicz je – w pamięci albo na liczydle i zapisz całym 

zdaniem odpowiedź. Zrób zdjęcie tej strony i wyślij mi je.  

(Uwaga dla Rodziców: proszę dopilnować, by uczniowie naprawdę starali się 

czytać całe sylaby – po to zaznaczyłem je różnymi kolorami. Proste sylaby, 

zwłaszcza te dwuliterowe, uczniowie przeczytają samodzielnie, w dłuższych       

i trudniejszych można im pomóc, ale MINIMALNIE! W wykropkowanych 

miejscach uczniowie wpisują następujące liczby: 

1 zadanie: Kuba 5 i 4, Dawid i Klaudia 7 i 5, Sandra 14 i 8, zaś Antek 45 i 27. 

2 zadanie: Kuba 6 i 5, Dawid i Klaudia 12 i 9, Sandra 25 i 12, zaś Antek 87 i 39). 
 

7. Na koniec narysuj piękny obrazek, na którym będą albo hiacynty, albo gitara 

(a może jedno i drugie?). Sfotografuj go i wyślij dla mnie. 

 

 

 

 

 

 

 



  Karta do wydrukowania, wypełnienia i przesłania w formie fotografii  

 

GABA I HELA HODUJĄ HIACYNTY. GABA MA …. 

HIACYNTÓW, A HELA .… . ILE HIACYNTÓW MAJĄ 

RAZEM?  

 

……..…….           ………..….           ……….….   

 

Odpowiedź: ………………………………………………..………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………………………………………....…. 

 

 

 

 

 

 

HUBERT LUBI GOTOWANE PYZY. UGOTOWAŁ 

SOBIE …. PYZ, ALE JUŻ ZJADŁ …. . ILE PYZ MU 

ZOSTAŁO?  

 

……..…….           ………..….           ……….….   

 

Odpowiedź: ………………………………………………..………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………………………………………....…. 

 

 

 

 



Piątek 09.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

OSTATNIO POZNANE LITERY I SYLABY 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 4 h        Wychowanie fizyczne 1 h       

 

 Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci 

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie 

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą rodziców, zrób 

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień 

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj. 

Ustal i zapisz datę oraz dzisiejszą temperaturę, a następnie temat: TEMAT: 

OSTATNIO POZNANE LITERY. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko 

piszą oczywiście ze słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce). 

 

2. Teraz zajrzyj na następną stronę, wypełnij ją, sfotografuj i wyślij do mnie. 

 

3. Potem zajrzyj na kolejną stronę. Są tam różne sylaby. Wydrukuj tabelkę i 

rozetnij na poszczególne sylaby. Czytaj z Rodzicami te sylaby (uwaga dla 

Rodziców: ćwiczymy na dwa sposoby – Państwo wymieniają sylabę, a uczeń ją 

pokazuje, albo Państwo pokazują sylabę, a uczeń ją czyta). 

Gdy już przeczytasz wszystkie sylaby, ułóż z nich tyle słów, ile Ci się uda – 

mogą być najróżniejsze. Przyklej te słowa na kartkę, sfotografuj ją i wyślij. 

 

To wszystko. Życzę udanego weekendu! 

 

 



 

 Karta do wydrukowania, wypełnienia i przesłania w formie fotografii  

 

Podkreśl wszystkie litery H, otocz kółeczkiem wszystkie litery Y i przekreśl 

wszystkie litery G: 

A N D Y B O G U R H W Z K D H I A E 

P D G Y H M N W R O P G D S U Z X 

L H O Y G R Q P K M Y T R Q G H I Y 

Z W R D P L Ł O M D U R P Y L K N T 

A N D Y B O G U R H W Z K D H I A E 

P D G Y H M N W R O P G D S U Z X 

L H O Y G R Q P K M Y T R Q G H I Y 

Z W R D P L Ł O M D U R P Y L K N T 

A N D Y B O G U R H W Z K D H I A E 

P D G Y H M N W R O P G D S U Z X 

L H O Y G R Q P K M Y T R Q G H I Y 

Z W R D P L Ł O M D U R P Y L K N T 

T Y Y Y K Z Q G H L T M X Y Z T R G 



GA GO GE GU GI HA 

HO HE HU HI RA PA 

PO KA DA  DO MA SA 

WO LA GO GA RY WY 

ZY FO HA NA TA TY 

PI LA LO LE MA GO 

HA RU DA WA GA ZA 

LI  PA  NO RA CO CA  

CU BI BA BO BE SA 

SO SY SE KI KA KO 

ZY ZA  ZO MI  GU TA 

RO GI WO ZY BA JA 

 

 

 

 

 

 

 



Wychowanie fizyczne: 
 

Temat: Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające m. posturalne odpowiedzialne za 

prawidłową postawę ciała. 
Przyrządy i przybory: kocyk, piłka. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym                        

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 

Treść zajęć 
 

Uwagi 

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P; 

przemachy RR – naprzemiennie; przemachy RR – równoczesne ; krążenia bioder; skrętoskłony  
RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion w 

szerokim rozstawieniu rąk 

 
Ćw.2 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion w 

wąskim rozstawieniu rąk 

 
Ćw.3 Leżenie przodem RR w bok. Równoczesne 

unoszenie rak i nóg. 

 
Ćw.4 Leżenie przodem – unoszenie nóg wraz z 

piłką. 

 
Ćw.5 Leżenie bokiem – unosimy wyprostowana 

nogę. PN i LN. 

 
 

Ćw.6 Pozycja stojąca ręce na biodrach. Wykonujemy 

wykrok  - LN, PN. 

 
Ćw.7 Leżnie tyłem – krzyżujemy naprzemiennie nogi 

w pionie 

 
Ćw.8 Leżnie tyłem – krzyżujemy naprzemiennie nogi 

w poziomie 

 
Ćw.9 Klęk podparty – unosimy jedną z kończyn 

dolnych .PN i LN 

 
Ćw.10 Leżenie tyłem z ugiętymi nogami. Unosimy 

jak najwyżej miednicę. 

 

 

 

 

Podczas ćwiczeń 
w leżeniu 

przodem ( na 

brzuchu) 

podkładamy pod 

brzuch zwinięty 

kocyk lub 

ręcznik. 
 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6 -

8 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 
 

 

 

RR – ramiona 
PN – prawa noga 
LN- lewa noga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefaniak T.: Atlas ćwiczeń siłowych. 
 



Materiały indywidualne 

 
Klaudia B., Sandra B., Dawid D. 

 

Rewalidacja indywidualna: 
 

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia.  

Rodzicu, odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj.  
 

Środa 
 

Polecenie: Odszukaj takie same rysunki i połącz je. Patrz uważnie. 
 



Czwartek 
 

 

Polecenie: Co do siebie pasuje? Połącz w pary. 
 

 

 

 
 



Jakub B. 
Terapia ruchowa:   
 

Środa Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej. 
 

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. Rodzic ćwiczy z dzieckiem! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie  nr 1) P.w.                 

- Dziecko siedzi na wózku 

lub krześle, ręce oparte na 

kolanach. Ruch – Wdech  

-wyprost tułowia                    

i uwypuklenie klatki 

piersiowej, a następnie 

wydech z opuszczeniem 

głowy. Powtórzenia:               

2 serie po 3  powtórzenia, 

między seriami ok. 60 

sekund przerwy. Uwagi: 

Między kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 
 

 

Ćw. nr 4) P.w.                     

-  Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na 

podłodze lub 

wyprostowane. Jedna 

ręka leży na klatce na 

klatce piersiowej, druga 

dłoń na brzuchu. Ruch: 

Wdech- nosem dłoń na 

brzuchu unosi się                    

a następnie wdech 

ustami - dłoń na brzuchu 

opada wraz z brzuchem. 

Powtórzenia:  2 serie po 

3  powtórzenia, między 

seriami ok. 60 sekund 

przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 2) P.w. - Dziecko 

siedzi na wózku lub 

krześle, na stole stoi 

zapalona świeca. Ruch -  

Wdech nosem, a następnie 

wydech ustami ze 

zdmuchnięciem świeczki. 

Powtórzenia: 2 serie po              

3  powtórzenia, między 

seriami ok. 60 sekund 

przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty 

przerwy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie 

tyłem, nogi ugięte, stopy 

oparte na podłodze lub 

wyprostowane. Ręce 

wyprostowane leżą na 

podłodze wzdłuż 

tułowia. Rodzic                    

w siadzie klęcznym,                

z dłońmi opartymi na 

klatce piersiowej 

dziecka. Ruch -  Wdech 

nosem, rodzic uciskając 

klatkę piersiową dziecka 

utrudnia wdech. Na 

„szczycie” wdechu 

rodzic zwalnia opór, co 

powoduje pogłębienie 

wdechu. Następnie 

przedłużony wydech 

ustami. Powtórzenia: 2 

serie po 3  powtórzenia, 

między seriami ok. 60 

sekund przerwy. Uwagi: 

Między kolejnymi ćw. 2-

3 minuty przerwy. 



 

Ćw. nr 3) P.w. - Dziecko 

siedzi na wózku lub 

krześle. Na stole naczynie  

z wodą. W wodzie 

zanurzona rurka. Ruch: 

Wdmuchiwanie powietrza 

do wody przez rurkę. 

Powtórzenia: 2 serie po             

3  powtórzenia, między 

seriami ok. 60 sekund 

przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi  ćw. 2-3 minuty 

przerwy. 

 

Ćw. nr 6) P.w. - Leżenie 

tyłem, nogi ugięte, stopy 

oparte na podłodze lub 

wyprostowane. Ręce 

wyprostowane leżą na 

podłodze wzdłuż 

tułowia. Rodzic                    

w siadzie klęcznym,               

z dłońmi opartymi na 

klatce piersiowej 

dziecka. Ruch -  Wdech 

nosem, a następnie 

wydech ustami. Rodzic 

uciskając klatkę 

piersiową dziecka 

wspomaga wydech. 

Powtórzenia: 2 serie po 

3  powtórzenia, między 

seriami ok. 60 sekund 

przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi  ćw. 2-3 

minuty przerwy. 
Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r. 
                     2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r. 
 
 

Piątek 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 lub wózek – z oparciem (zabezpieczającym przed upadkiem do tyłu), stopy oparte całą 

powierzchnią na podłożu lub podnóżku. 
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 

 

Ćw. 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. 
Żródło: Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaudia B.  
 

Zajęcia z psychologiem: 
 

Drogi Rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój społeczny oraz emocjonalny rozwój 

Klaudii. W zadaniu znajdziesz obrazki z różnymi sytuacjami, które razem tworzą historię 

dziewczynki, która zgubiła telefon. Opisy znajdują się w kolejności tworzącej logiczny 

ciąg wydarzeń, kolejność obrazków została celowo zmieniona. Karta pracy zawiera także 

ćwiczenie pomagające dzieciom radzić sobie z trudnymi emocjami. 

Dziecko należy poinformować o wszystkich etapach zadania przed jego rozpoczęciem,           

a następnie czytać zamieszczone dla niej instrukcje. 

 

Etap 1. 

Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki. 

Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”. 

Etap 2. 

Wymieszaj obrazki i rozłóż przed dzieckiem, tak by każdy był dobrze widoczny. 

Instrukcja dla dziecka: „Będę czytać, co dzieje się na obrazkach. Wskaż, o którym obrazku 

mówiłam/em”. 

Przeczytaj opisy obrazków dając Klaudii wystarczająco czasu by wskazała, o który obrazek 

wchodzi. Po przeczytaniu wszystkich opisów przejdźcie do etapu 3. 

*Jeśli zadanie przebiega sprawnie, warto porozmawiać o przeżyciach emocjonalnych 

bohaterki. 

Etap 3. 

Dziecko ma zadanie ułożyć historię obrazkową w odpowiedniej chronologii (takiej samej jak 

przed wycięciem, nie można jednak podać tej informacji). 

Instrukcja dla dziecka: „Ułóż teraz obrazki, tak by były w dobrej kolejności”. 

Po zakończeniu etapu pochwal dziecko i powiedz „Zobacz, kiedy Ola się zdenerwowała 

zachowała się dojrzale. Zrobiła ćwiczenie oddechowe, żeby się uspokoić. Spróbujmy razem 

zrobić to samo!”. 

Etap 4. - ćwiczenie oddechowe 

Technika oddechowa jest prosta, czas podany jest w przybliżeniu: 

2 sekundy głębokiego wdechu + 1sekunda utrzymania powietrza + 4 sekundy wydechu.  



Instrukcja dla dziecka: „Oddychaj powoli i głęboko (tu warto pokazać na swoim przykładzie 

jak wygląda taki oddech)”. 

 

Pozwól Klaudii podjąć kilka prób korygując jej oddech. Gdy dziecko osiągnie odpowiednie 

tempo, włącz liczenie na palcach do 5 do ćwiczenia. Warto powtarzać tę technikę dopóki 

Klaudia uczy się w formie zdalnej, zwłaszcza w sytuacjach, w których widać po niej 

zdenerwowanie. Po powrocie do szkoły, zależnie od Pani opinii na temat ćwiczenia, może 

zostać włączone do zajęć stacjonarnych z psychologiem.  

 

OLA NIESIE TALERZ  Z CUKIERKAMI. 

ADAM POTRĄCA OLĘ. 

OLA JEST ZŁA. 

ADAM PRZEPRASZA OLĘ. 

OLA USPOKAJA SIĘ. LICZY 

I GŁĘBOKO ODDYCHA. 

ADAM POMAGA OLI  

ZBIERAĆ CUKIERKI. 

 



Sandra B. 
 

Terapia Tomatisa: 
 

Temat: Rymy 
 

Rodzicu, przeczytaj polecenie. Pomóż wykonać zadanie. Można wyciąć obrazki. Sandro, 

połącz w pary obrazki rymujące się ze sobą. Czy grzyby brzmią podobnie jak koń czy ryby? 
 

Sandro, połącz w pary obrazki rymujące się ze sobą. Czy grzyby brzmią podobnie jak koń czy 

ryby? 
 

 



Antoni K. 
 

Terapia Tomatisa: 
 

Temat: Domino matematyczne. 
 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. 
 

Antek, wytnij kartoniki, oblicz równania i ułóż poprawnie domino. Możesz korzystać                      

z liczydła. 

 
 

 
 


