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Zajęcia rewalidacyjne  01-05.06.2020 r.   

                                                            FIGURY GEOMETRYCZNE 

Obejrzyj figury. Czy już wiesz, co to są za figury? Poproś rodzica, aby przeczytał etykiety, 

a Ty wytnij etykiety, które są na dole strony i dopasuj do figury: 
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Wytnij kolorowe figury. Poproś rodzica, aby czytał Ci polecenia, a Ty naklejaj na kartce A-4 

figury zgodnie z poleceniami: 

1. Na środku kartki przyklej biały trójkąt. 

2. Pod trójkątem przyklej żółte koło. 

3. Po lewej stronie żółtego koła przyklej czerwony trójkąt. 

4. Nad białym trójkątem przyklej granatowy trójkąt. 

5. Po prawej stronie granatowego trójkąta przyklej zielony kwadrat. 

6. Po lewej stronie granatowego trójkąta przyklej niebieskie koło. 

7. Pod niebieskim kołem przyklej pomarańczowy kwadrat. 

8. Po prawej stronie żółtego koła przyklej fioletowy kwadrat.  

9. Nad fioletowym kwadratem przyklej różowe koło. 

 

źródło: Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno – kompensacyjnymi, autor M.Hinz, wyd.Harmonia 
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Logopedia  

Dopasuj samogłoski.  
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ruchem 
 



Ćwiczenia usprawniające 
krążenie w kończynach górnych 

Terapia ruchem  



 
 

Usiądź wygodnie na krześle. Unieś wyprostowaną rękę oraz nogę po tej samej stronie 
ciała, tak jak zostało pokazane na filmie. Wykonaj jednoczesne obwodzenie tzn. 
krążenia nadgarstka oraz stawu skokowego. Ćwicz raz prawą, raz lewą stroną.  

.  



Rotacja przedramion 

Usiądź wygodnie na krześle.  
Ręce w bok, wyprostuj łokcie i 
ustaw swoje ręce w 
odwiedzeniu9 dłonie w stronę 
sufitu). Poruszaj nimi tak, by 
grzbiety Twoich dłoni 
zwracały się raz w stronę 
podłogi, a raz w stronę sufitu. 
Wykonaj 10 powtórzeń.  



Rozciąganie mm 
piersiowych  

Usiądź wygodnie na 
krześle. Zataczaj swoimi 
barkami kółka w tył, tak, 
jak pokazano na zdjęciu. 
Wykonaj 10-15 powtórzeń. 



Usiądź wygodnie na krześle z kijem na kolanach. Unieś go poziomo nad głowę, 
następnie umieść za głową a potem wróć do pozycji początkowej. Głowę 
trzymaj w ustawieniu neutralnym i nie poruszaj nią podczas ćwiczenia. 

Powtórz 6 -10 razy. 
 



Do ćwiczenia wykorzystaj kij. Usiądź wygodnie na krześle. Weź wdech nosem i 
jednocześnie unieś kij. Następnie wykonaj wydech ustami i jednocześnie skręć 
tułów i kij w prawą stronę. Wróć do poprzedniej pozycji biorąc wdech nosem i 

opuść kij wydychając powietrze ustami. Wykonaj to samo ćwiczenie w lewą 
stronę. Powtórz 6 -10 razy. 



Zwiększenie zakresu w 
stawach  

Usiądź wygodnie na 
krześle. Do ćwiczenia 
wykorzystaj kij. Wykonaj 
ruchy imitujące 
wiosłowanie. Powtórz 10 
razy. 



Zwiększenie zakresu w 
stawach  

Usiądź wygodnie na krześle. 
Przytrzymaj kij nachwytem, 
ustaw go poziomo, dłonie 
miej blisko siebie. Skręć kij 
maksymalnie w lewą, a 
następnie w prawą stronę. 
Pracuj z wyprostowanymi 
łokciami. Powtórz 6 -10 razy.  
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Wychowanie 

fizyczne 
 



Propozycje gier i zabaw ruchowych z wychowania fizycznego dla klasy IV/ Va

01.06.2020r. - poniedziałek 
Toczenie piłki głową na czworaka. Dla utrudnienia zadania można przygotować trzy przedmioty, na
przykład plastikowe butelki, które ustawiamy w odstępach między sobą. Zadaniem dziecka jest 
omijanie butelek tocząc piłkę głową.

02.06.2020r. - wtorek 
Kręgle - strącamy kręgle lub piramidy z butelek  rzucając do nich małymi przyborami chwytanymi 
stopą. 

03.06.2020r. - środa
Spacer po parku lub lesie.

04.06.2020r. - czwartek
Piosenka pokazywana pt. „Rączki, nóżki”.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI 

Opracowała: Katarzyna Kudrycka

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

