
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIELKANOCNE TRADYCJE 

PONIEDZIAŁEK 06.04.20 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  Pisanki, kraszanki, jajka malowane 
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ 
 - Drodzy Rodzice! Dziękuję bardzo za zaangażowanie w realizację  treści i pomoc dzieciom w wykonywaniu 
zadań,  jakie proponuję. Bardzo proszę, abyście Państwo czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich 
kieruję.  
Drodzy Uczniowie, sytuacja, w jakiej ostatnio się znaleźliśmy jest spowodowana rozprzestrzenianiem się 
wirusa, o nazwie Koronawirus, tego samego, o którym rozmawialiśmy w klasie podczas lekcji. Być może nie 
wszystko jest dla Was zrozumiałe, dlatego zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu, podczas którego 
dowiecie się: dlaczego nie możemy teraz spotykać się na lekcjach w szkole?; co to jest koronawirus?; jak 
możemy się przed nim ochronić? 
Wykorzystajcie przesłany link:  https://youtu.be/H0mx90NbvuM 
 
Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom! ;-)  Wspólnie lub samodzielnie zaznaczcie niebieski link 
lewym przyciskiem myszy, wciśnijcie prawy i wybierzcie "kopiuj", następnie otwórzcie stronę internetową, 
kliknijcie prawy przycisk myszy  i wybierzcie wklej. Gdy zatwierdzicie przyciskiem "enter" na klawiaturze, 
link się otworzy i film będzie gotowy do oglądania.  
Miłego oglądania! 
 
Dodatkowo na internetowej stronie szkoły w aktualnościcach pani pedagog zamieściła link do darmowej 
książki elektronicznej o koronawirusie. Zachęcam również do skorzystania z linku: 
http://www.zss-zary.pl/upload/userfiles/docs/zadania/koronawirus.pdf 
 
Drodzy Uczniowie! Ponieważ jednym z kluczowych elementów ochrony przed wirusem obok pozostania w 
domu  jest częste i dokładne mycie dłoni. Dlatego przed Wami zadanie z zakresu higieny rąk. Idźcie do 
łazienki i bardzo dokładnie umyjcie dłonie wodą i mydłem. Pamiętacie jeszcze, jak to robiliśmy w szkole? 
Przypomnijcie sobie. Do pomocy zamieszczam obrazkowe instrukcje. 

 
 
 
 

http://www.zss-zary.pl/upload/userfiles/docs/zadania/koronawirus.pdf


Drodzy Rodzice! Nie wyręczamy dziecka w czynnościach związanych z myciem rąk, pozwalamy mu na 
samodzielność, ograniczamy naszą pomoc do koniecznego minimum i nie pospieszamy dziecka. Jeżeli już 
musimy umyć ręce dziecku, staramy się to robić razem z nim, aby kształtować wzorce ruchowe, 
umożliwiające aktywne uczestnictwo w czynnościach związanych z higieną rak. Możecie Państwo zachęcić 
dziecko do mycia dłoni, myjąc je razem z nim i  czytając niżej zamieszczony  wiersz. Powodzenia ;-) 
 

 
 

 
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 
Materiały do zajęć: 

 Drodzy rodzice Kuby, Mateusza, Marcina! Podczas czytania niżej zamieszczonego tekstu wiersza 

masujemy, plecy dziecka). Tekst wiersza jest powiększony i pogrubiony, czytamy go powoli, w nawiasach 

znajdują się instrukcje dotyczące wykonywanych czynności czytającego. Przydatny będzie koszyczek, żonkil 

w doniczce lub w wazonie, baranek cukrowy, jajko, gałązka bukszpanu. Podczas zajęć w klasie bardzo 

często w taki sposób przekazywałam dzieciom treść wiersza. Podczas takiego polisensorycznego czytania 

uczniowie nie tylko mogą lepiej poznać i zapamiętać treść wiersza, uaktywniają zmysł słuchu, czucia, 

wzroku, dotyku. Skupiają się i bardzo dobrze się bawią ucząc się. :-). Jeśli nie posiadacie wymienionych 

przedmiotów, wystarczy wasz głos i dotyk ;-) Wiersz w niżej opisany sposób można czytać dzieciom 

codziennie :-) Miłej zabawy! Trzymam kciuki. Powodzenia :-) 

    

 

 



Sensoryczny wiersz "Już Wielkanoc" 

Święta, Święta Wielkanocne 

Jak wesoło, jak radośnie. 

  

Już słoneczko mocno grzeje (mocno, szybko masujemy dłonią po plecach dziecka, aby poczuło 
ciepło, 

Miły wiatr wokoło wieje. (lekko dmuchamy w głowę dziecku) 

  

Rośnie trawa na trawniku (rysujemy na plecach dziecka linie pionowe od dołu w górę) 

Żółty żonkil w wazoniku. (możemy pokazać żonkila w doniczce, w wazonie) 

  

Po podwórku biegną dzieci (biegamy palcami po plecach dziecka) 

Ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

  

A w koszyczku, na święcone (możemy pokazać/ dać dotknąć koszyczek) 

Jajka równo ułożone. (rysujemy na plecach dziecka owalne kształty jajek) 

  

Śliczne, pięknie malowane 

Różne wzory wymyślone (rysujemy na plecach dziecka różne szlaczki według własnego pomysłu) 

  

Jest baranek z chorągiewką ( rysujemy na plecach kształty wyglądem przypominające rogi barana, 

można wydawać odgłosy "bee, bee") 

Żółty kurczaczek ze wstążeczką. (wydajemy odgłos pi,pi) 

  

I gałązka bukszpanu jest zielona (pokazujemy/dajemy dotknąć, możemy dotknąć nią twarzy 

dziecka) 

W świeże listki ustrojona. 

 
Na zakończenie możemy jeszcze raz pokazać/dać do ręki przedmioty, które mieliśmy podczas czytania 

wiersza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszyczek, jajko, nazywając je i prosząc dziecko (Marcina) 

o powtórzenie.  

 

 

Oskar! Dla Ciebie mam inne zadanie. 

Bardzo dobrze sobie radzisz z czytaniem tekstów, dlatego wiem, że bez problemu przeczytasz ten wiersz 

samodzielnie. Pamiętaj o znakach przestankowych. Powodzenia! :-) 

Już Wielkanoc 

Święta, Święta Wielkanocne 

Jak wesoło, jak radośnie. 

  

Już słoneczko mocno grzeje 

Miły wiatr wokoło wieje. 

  

Rośnie trawa na trawniku 

Żółty żonkil w wazoniku. 

  



Po podwórku biegną dzieci 

Ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

  

A w koszyczku, na święcone 

Jajka równo ułożone. 

  

Śliczne, pięknie malowane 

Różne wzory wymyślone. 

  

Jest baranek z chorągiewką 

Żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

  

I gałązka bukszpanu jest zielona 

W świeże listki ustrojona. 
 

Po przeczytaniu tekstu, odpowiedz na pytania i zapisz odpowiedzi w zeszycie 

- Co było w koszyczku? 

-  Jakie kwiaty są wymienione w wierszu ? 

-  O jakim miesiącu jest mowa w wierszu? 

- Jak nazywamy kolorowe ozdobione jajka, które są symbolem Wielkanocy? 

 
3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
Materiały do zajęć: 
 
Drodzy Rodzice Mateusza i Marcina! Podejdźcie razem z dziećmi do kalendarza, jaki macie w domu i 
pomóżcie im wskazać obecny miesiąc i dzień, głośno je nazywając. Oskar ty samodzielnie wskaż dzisiejszą 
datę w kalendarzu.  
Drodzy Rodzice Kuby! Powtórzcie z synem nazwy dni tygodnia, wypowiadając je głośno i za każdym razem 
dotykając kolejnego palca dziecka. Na końcu powtórzcie nazwę dnia, który obecnie mamy dotykając palca. 
 
 
Następnym etapem zajęć jest zapisanie daty i tematu według schematu poniżej: 

Oskar samodzielnie pisanymi literami, w zaznaczonej liniaturze;  

Marcin i Mateusz z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter (napisanych przez rodziców) według 

przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania  można głośno powtarzać litery; 

 Kuba z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 

 

 

 

 

 

 

 



4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ, 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
 
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:  
Potrzebne będą: kartka papieru, ołówek, farby, pędzelek, pojemnik z wodą (ewentualnie kredki, plastelina 
lub kolorowy papier i klej) 
 
Drodzy rodzice! pomóżcie dzieciom narysować na kartce papieru dużą pisankę, a następnie ozdóbcie ją 
według własnego pomysłu lub skorzystać z gotowych pomysłów prezentowanych niżej 
 
 -Możecie wykorzystać technikę stemplowania palcami, która opisana została w filmie pod linkiem 
https://youtu.be/86d5_mk6PXs, (polecam szczególnie dla Jakuba, Mateusza). Proszę skopiować link i 
wkleić w przeglądarce internetowej. Stemplować też możemy pędzelkiem, kawałkiem gąbki ;-) 
 
- Możecie narysować jeden ze wzorów pisanek pokazanych na obrazku na stronie obok i pokolorować ją 
lub wykleić plasteliną/wydzieranką z kolorowego papieru. 
 
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Jeśli posiadacie w domu styropianowe jajka, można z nich samodzielnie 
zrobić ozdoby świąteczne. Polecam to zadanie wykonać w czwartek, kiedy zacznie się przerwa świąteczna 
:-) Polecam wykorzystać linki: 
 
- do wykonania jajka potrzebny będzie klej magic, ryż lub kasza lub drobny makaron, pedzelek, farbki 
https://www.mamadomowa.pl/2013/03/jajek-ozdabianie-cz-1.html gdy jajko wyschnie możemy 
pomalować je farbą plakatową i pędzelkiem (nie stosujemy dużo wody) 
 
- do wykonania jajka potrzebne będą cekiny i szpilki 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftipy.interia.pl%2Fartykul_13015%2Cjak-ozdobic-
pisanki-ze-styropianu-
cekinami.html&psig=AOvVaw0yHvYv2tq0LxrrrPPDn_yB&ust=1585921081042000&source=images&cd=vfe
&ved=0CA0QjhxqFwoTCPjmysjuyegCFQAAAAAdAAAAABAM 
 
Jeśli posiadacie Państwo drukarkę, można wydrukować i wykonać polecenie z karty pracy. Potrzebne będą 
dodatkowo nożyczki i klej ;-) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
Materiały do zajęć : 
Drodzy Rodzice! Farbowanie jaj w łupinach od cebuli, to tradycyjny, w pełni ekologiczny, najzdrowszy i 

najtańszy sposób na zdobienie wielkanocnych pisanek. Bardzo proszę pomóżcie dzieciom w przygotowaniu 
takiej tradycyjnej pisanki ;-) 
Drodzy Uczniowie! Wspólnie z rodzicami przygotujcie jajko lub dwa i  garnek. Dokładnie obejrzyjcie jajko, 
sprawdźcie jaki ma kolor. Obierzcie łupiny z kilku cebuli, ale ich nie wyrzucajcie! Umieście łupiny w garnku, 
delikatnie włóżcie jajka, przykryjcie je łupinami i nalejcie wody do garnka. Postawcie garnek na kuchence. 
Teraz poproście rodzica o włączenie palnika pod garnkiem.  Gotujcie jajka od 10 - 15 minut! (możecie 
ustawić czas gotowania na kuchence lub w telefonie) Pamiętajcie, że w kuchenka może być gorąca! Nie 
włączajcie palnika samodzielnie, chyba, że pod nadzorem rodzica! Stosujcie wszelkie zasady 
bezpieczeństwa, bo urządzenia w kuchni mogą być niebezpieczne! 
Gdy upłynie podany czas, należy wyłączyć palnik i poczekać aż jajka ostygną. Następnie wyjmijcie delikatnie 

jajka i sprawdźcie, co się z nimi stało?  



LOGOPEDIA: Marcin C.  
Drodzy Rodzice! W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz  
języka. Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządów, ponieważ 
rehabilitujemy je tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je 
wykonywać dwa razy dziennie nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na 
słuchawkach i tych dwóch zeszytach o których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i 
pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach również, pisałam. Powodzenia. 
Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie. 

1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w drugą całe 

wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy. 

2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i naprzemiennie 

dotykamy czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust. 

3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia twardego-

mówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma dużo kropek. 

Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz.cz,rz,dż 

Proszę je wykonywać codziennie po kilka razy. 

To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za mowę, połykanie 

śliny, trawienie pokarmowe itp. 

Każdorazowo jak dzieci się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć dmuchanie i 

robienie baniek. 

Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet samą kartkę i na niej 

porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na miejsce lub układamy na 

biedronce, na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowa- fajna zabawa-ale pokazać musicie, czyli nabrać 

powietrza z rurki i przenieść rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla 

oddechu, płuc oraz ruchomości warg, języka. Powodzenia. 

LOGOPEDIA MATEUSZ C. , JAKUB W. 
Drodzy rodzice-wiem, że niełatwo jest naszym dzieciom zwłaszcza z głęboką dyzartrią ćwiczyć ,ale pamiętajmy ,ze 
narządy tu czyli język, wargi, podniebienie, przełyk mają utrudnione zadanie i każde ćwiczenie w obrębie 
twarzoczaszki, które dałam ostatnio oraz masaże dadzą możliwość stymulacji w/w narządów-bo rehabilitujemy nie 
tylko  kończyny, kręgosłup ale również narządy artykulacyjne potrzebne do połykania, transportowania pokarmu itp. 
Kilka ćwiczeń obecnie proszę wykonywać codziennie naszym dzieciom, aby usprawniać na tyle ile możemy ssanie, 
połykanie, transport śliny itp. 
1. Bardzo proszę posmarować dziecku czymś tłustym na co nie jest uczulone twarz i smarując od razu kulistymi 
ruchami wmasowywać krem, czy oliwkę po całej twarzy. 
2. W kolejnym ćwiczeniu proszę dookoła warg delikatnymi ruchami -palcem wskazującym i środkowym 
wmasowywać dalej krem. 
3. A teraz bardzo proszę kciukiem i palcem wskazującym poszczypywać delikatnie miejsca dookoła warg. raz w jedną 
stronę raz w drugą. 
4. W kolejnym ćwiczeniu proszę od brody w górę do zakończenia policzka z jednej i drugiej strony policzków 
naprzemiennie poszczypywać kciukiem i palcem wskazującym skórę twarzy-czyli od dołu do góry.  
5. Kolejne ćwiczenie to bardzo proszę wprowadzić szczoteczkę do wewnątrz jamy ustnej i pomasować język 
okrężnymi ruchami. Wiem, że to nie jest łatwe- jednak-taki myk logopedyczny-jeśli palcem wskazującym jednej ręki 
wciśniecie policzek dziecku między zęby-nigdy nie zaciśnie warg, ani zębów-to go nie boli i też nie zamknie buzi, ani 
nie ugryzie i nie boli go to-po prostu będziecie mamy mogły pomasować język-ponieważ on bardzo potrzebuje 
pomocy, masaży-aby funkcjonować. To proste ćwiczenia, jednak bardzo ważne w rehabilitacji. Proszę pamiętajcie o 
najprostszych ćwiczeniach rozumienia weź, daj-jeden przedmiot, dwa przedmioty te,  którymi się posługuje-nastąpi 
wtedy-ćwiczenie gnozji-czyli rozpoznawania-nawet po dotyku w retinopatii i będziemy tym samym stymulować płat 
skroniowy i ciemieniowy. Czasami najprostsze ćwiczenia dają lepsze efekty niż wiele naraz. Rozumienie podstawą 
całej rehabilitacji.   

Pozdrawiam. Twardochleb Zofia 



TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Naprzemienne uderzanie o podłoże palcami i piętami; 

2. Podnoszenie przedmiotów stopami, zwijanie palcami stóp ręcznika; 

               3. Chód: po wyznaczonym torze . 

               4. Rzucanie piłką do celu. 

WTOREK 07.04.20  TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  Świąteczne kartki 

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry 

dziękuję. 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw.1 P.w. Postawa RR w dół .Unoszenie 

naprzemienne ugiętych NN 

.  

Ćw.2 Unoszenie naprzemienne ugiętych 

NN z klaśnięciem pod nogą . 

 
Ćw.3 Unoszenie naprzemienne 

wyprostowanych NN 

 
Ćw.4 P.w. rozkrok, RR na biodrach – 

opad T w przód z jednoczesnym 

wznosem  łokci w tył. 

 
Ćw.5 P.w. Rozkrok – opad T w przód, 

wznos LR w przód PR w tył. 

Naprzemianstronne wymachy ramion. 

Jw. Krążenia ramion. 

 

Ćw. 6 P.w. Postawa RR w dół. Klęk 

jednonóż na prawym kolanie, klęk 

obunóż. Powrót do P.w. 

 
Ćw.7  P.w. Leżenie przodem ramiona 

ugięte, dłonie pod brodą. 

Naprzemianstronne wyprosty i ugięcia 

nóg. 

  
Ćw.8 P.w. Leżenie tyłem wsparcie na 

przedramionach. Wznos LN w przód, 

wznos PN w przód, opuszczamy obie NN 

w dół. 

 
 

Ćw.9  P.w. Leżenie tyłem nogi ugięte w 

rozkroku. Wznos bioder w górę , 

wytrzymanie (2-3 sek.) powrót do P.w. 

 
Ćwiczenie oddechowe 

Siad na krzesełku: wznos RR do góry 

przodem wdech – opuszczamy RR 

wydech 

Siad na krzesełku: wznos RR do góry 

bokiem wdech – opuszczamy RR wydech 

 

 

 

P.w. - pozycja 

wyjściowa 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

T- tułów 

 

 

 

 

Wykonujemy 6 - 

12  powtórzeń  

każdego 

ćwiczenia 

 

 

Bibliografia: Nowak M. -  Gimnastyka przy muzyce w szkole 



2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE: 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ 
 - Drodzy Rodzice! Ta część zajęć jest elementem niezmiennym powtarzającym się codziennie.  
Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w kolejności dni tygodnia (dziecko pokazuje nazwę/ etykietę, 
wypowiada nazwę, układa dni tygodnia od wzoru, Kuba z pomocą odlicza dni tygodnia na palcach, za 
każdym razem jak wymieniamy dzień tygodnia dotykamy jednego palca). Zawsze na końcu dłużej 
pokazujemy etykietę z nazwą bieżącego dnia/ powtarzamy jego nazwę 
 
poniedziałek   
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
sobota 
niedziela 
 
 - Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy, razem dzieckiem wskazując ten, który 
wymieniamy. Oskar dodatkowo mówi, z jakim wydarzeniem kojarzy mu się dany miesiąc ;-). Następnie 
proszę pomóc dziecku na kalendarzu, jaki jest w domu wskazać obecny miesiąc i dzień tygodnia. 

 
 
-  Kolejnym etapem zajęć jest powtórzenie nazw pór roku i wskazanie na obrazku obecnej pory roku, 

prosimy dziecko, aby ją opisało, lub sami ją opisujemy. Pomagamy dziecku wskazać właściwą porę roku 



 

- Kolejnym etapem jest obserwacja pogody za oknem, w tym celu możemy otworzyć okno, aby dziecko nie 
tylko zobaczyło, ale i poczuło różne zjawiska pogodowe. Dziecko opisuje samodzielnie, to co widzi za 
oknem, nazywa zjawiska pogodowe, dopiera odpowiedni symbol. (Oskar odczytuje temperaturę na 
termometrze) Jeżeli dziecko nie komunikuje się werbalnie, sami musimy opowiedzieć co dzieje się za 
oknem i pomóc dziecku to dostrzec, wskazując na istotne elementy, unosząc głowę dziecka w jego kierunku 
(np. spójrz na niebo, czy widać tam słońce?, tak dziś świeci słońce, jest ciepło/ lub świeci słońce ale jest 
chłodno itp.). Pomagamy dziecku dobrać odpowiedni symbol pogody, Kuba pracuje na dotykowych 
symbolach pogody, których kontury wypełnione są różnorodnymi materiałami (watą, plasteliną, bibułą itp.) 

 
 



3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

Materiały do zajęć: 

 

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie powoli wchodzimy w nastrój świąteczny, dlatego proszę  na początek 

skopiować i wkleić w wyszukiwarce internetowej link https://www.youtube.com/watch?v=wZBVRgqXOYM 

I przy dźwiękach melodii z linka proszę przeczytać niżej zamieszczony tekst. Oskar spróbuj zadanie wykonać 

samodzielnie :-) Powodzenia :-) 

 

 
 

W tekście opisane są  tradycje wielkanocne, spróbujcie je wskazać/ nazwać i opisać. Oskar liczę na twoją 

samodzielność :-) Powodzenia! 



 Drodzy Rodzice pomóżcie trochę dzieciom. Możecie wykorzystać obrazki zamieszczone na stronie razem z 

tekstem i obrazek znajdujący się poniżej. Jeśli posiadacie prawdziwe odpowiedniki obrazków, bardzo 

proszę je pokazać i pozwolić dziecku dotknąć (szczególnie Kubie). 

 

 
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ, 5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
 
Podczas śniadania wielkanocnego dzieląc się święconym jajkiem składamy sobie życzenia. Do tych osób, z 
którymi nie możemy spotkać się w święta wysyłamy wcześniej życzenia. Wpisujemy je na specjalnych 
kartkach świątecznych, niekiedy wykonanych własnoręcznie.  
Dlatego teraz Drodzy Rodzice i Uczniowie zachęcam do wykonania własnoręcznie wielkanocnej kartki. 
Proponuję bardzo łatwą: 
Potrzebne materiały: 
* Kartki papieru z kolorowego bloku A-4,   
* Kolorowe, najlepiej wzorzyste kawałki materiału 
* Wstążki 
* Linijka, klej magic 
* Ostre nożyczki                                                                   

 
1.Zacznij od wycięcia odpowiedniego kawałka papieru. Kartka będzie się składać z trzech części, więc 
równo podziel papier na trzy sekcje. 

2.Na pierwszej części naklej kawałek wzorzystego materiału, powinien on znajdować się około 1cm od 

brzegów pierwszej sekcji kartki. Na wierzch materiału możesz dodatkowo przykleić kokardkę lub kolorową 

wstążeczkę. 

3.Na drugiej (środkowej) części papieru naszkicuj i wytnij kształt przypominający jajko. Papier wokół 

wyciętego jajka posmaruj klejem i przyłóż do niego pierwszą część karty (czyli tą, do której wcześniej 

przykleiłaś kolorowy materiał). Przyciśnij kartkę, by klej dobrze złapał obie części. 

4.Trzecią część papieru zegnij tak, by powstała otwierana kartka wielkanocna. Możesz na niej napisać 

życzenia świąteczne. 

 



 
6 .ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
Materiały do zajęć: 
Drodzy Uczniowie! Jeśli kartki już gotowe, nadszedł czas na życzenia świąteczne, Proponuję, aby napisać je 
na komputerze w programie Word. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę pomóc dzieciom. Na pulpicie w wolnym 
miejscu klikamy prawym przyciskiem myszy, lewym wybieramy opcję NOWY a następnie "Dokument 
programu Microsoft Word... . Zatwierdzamy lewym przyciskiem. Otwieramy i zaczynamy pisać życzenia 
świąteczne. Pamiętajmy aby tak dobrać rozmiar czcionki, by obszar tekstu życzeń nie był większy niż nasza 
kartka. W miarę możliwości pozwólmy dzieciom pisać samodzielnie (zwłaszcza Oskarowi), jeśli się nie uda - 
spróbujmy palcem dziecka razem z nim.  
Tekst życzeń można wybrać i przepisać spośród proponowanych :-) 
 
Pogody ducha, zdrowia i radości       
oraz wszelkiego dobra 
z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzą..... 
 
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia, 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób 
przesyłają .... 
 
Z okazji Świąt Wielkanocy 
składamy najlepsze życzenia. 
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich 
okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku 
i prawdziwej radości. 
 
Gdy nadejdą święta 
niech nadzieja i radość 
zastukają do Waszych drzwi, 
a Wielkanoc przyniesie 
pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. 
 

Życzenia można wydrukować, wyciąć i nakleić w odpowiednim miejscu na kartce.  

Powodzenia :-) 

 

TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Naprzemienne uderzanie o podłoże palcami i piętami; 

2. Podnoszenie przedmiotów stopami, zwijanie palcami stóp ręcznika; 

               3. Chód: po wyznaczonym torze . 

               4. Rzucanie piłką do celu. 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W. 

Witam Cię, Kubo!!! Witam Was, Rodzice! 

Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój. Będzie też potrzebny telefon z 

dostępem do internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie Kubie krótkiego tekstu: 

Kubusiu, 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 

Kubie do odsłuchania dwa, trzy razy.  

3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów piosenki tj.: 

- 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. 

Dziękuję Kubo, dziękuję Rodzicu. Pewnie spisaliście się doskonale!  

Pozdrawiam i życzę zdrówka. 

Pani Gosia 

 

ŚRODA 01.04.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  Jakie zwyczaje związane z Wielkanocą są w mojej rodzinie? 

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

 TEMAT ZAJĘĆ:  Poznajemy i muzykujemy przy piosence „Święta tuż, tuż” -  środa 

 RODZICU, ZRÓB  PROSZĘ 1 ZDJĘCIE  LUB  NAGRAJ  KRÓTKI  FILMIK  PODCZAS ZAJĘĆ  

I  PRZEŚLIJ  NA  KONTAKT  WYCHOWAWCY.  

1. RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy... 

 Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – 

pokazujemy na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi , podajemy 

rękę.  

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


Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry,  dobry humor mamy.  

 Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci... 

2. RODZICU, jeżeli masz możliwość połączenia się z Internetem, kliknij w poniższy link 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

      RODZICU, jeżeli nie masz Internetu lub dziecko nie czyta, przeczytaj dziecku tekst piosenki 

3. W trakcie słuchania piosenki lub czytania tekstu, dziecko wskazuje na ekranie lub ilustracji,  

kto maszeruje do świątecznego koszyczka 

                                                       ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ 

1.   Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka. Ta żółciutka i słodziutka, z cukru caluteńka. 

Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

 

   2. Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy. Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma różowy. 

Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

3.   Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki. Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo wesolutki. 

Dokąd idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

4.   Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież! Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy o tym wiecie. 

Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

5.   Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka. Malowane jajka wkłada prosto do koszyczka. 

Dokąd idziesz 

siostrzyczko? Powiedz mi na uszko. Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy do kościoła! 

Czas pokarmy święcić już,bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

6. Posłuchaj jeszcze raz piosenki. W trakcie słuchania muzyki dziecko przy pomocy Rodzica 

wystukuje rytm piosenki:  

1 zwrotka – klaszcze, 2 zwrotka – uderza naprzemiennie rękami w stół, 3 zwrotka – uderza rękami 

naprzemiennie w uda,  4 zwrotka- naprzemiennie klaszcze i uderza w uda, 5 zwrotka - tupie stopami 

       Dzieci słuchające tekstu piosenki czytanego przez Rodzica wykonują wg wzoru 

klaszcze -  Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

uderza naprzemiennie rękami w stół - Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

uderza rękami naprzemiennie w uda - Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

naprzemiennie klaszcze i uderza w uda - Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż 

tupie stopami - Czas pokarmy święcić już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

 

                                               SPOKOJNYCH  I  ZDROWYCH ŚWIĄT ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


2. WYCHOWANIE FIZYCZNE: TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia 

Przyrządy i przybory: woreczek; piłka; szarfa- taśma. 

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 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćw. 1 Zegar .Dziecko siedzi w siadzie 
skrzyżnym( po turecku ). Skłony głowy w 
bok  (w prawo i w lewo); skłony w przód i 
tył. 

 
 

Ćw. 2 Toczący pień. Dziecko leży na 
podłodze z wyprostowanymi i złączonymi 
nogami i RR w górze .Dziecko przetacza 
się raz w lewa stronę raz w prawa stronę. 

 
Ćw. 3 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 
przysiadzie. Trzymając się kolan 
przetaczają się na plecy, a następnie 
starają się wrócić do przysiadu. 

 
Ćw. 4 Dziecko siedzi w rozkroku. 
Wykonuje skręt T w prawo kładzie piłke 
za swoimi plecami i robi skłon T w lewo z 
zabiera piłkę. ( raz w L raz w P) 

 
Ćw. 5 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie 
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara 
się nie zostać trafionym piłką unosząc 
biodra 

 

Ćw.6 Rzut woreczka za siebie. Dziecko 
siedzi w siadzie prostym. Palcami stóp 
trzymają woreczek i wykonują 
przetoczenie do leżenia na plecach z 
jednoczesnym uniesieniem nóg do 
pionu rzutem woreczka. 

 
Ćw.7 Taniec na kocyku. 
 Dziecko stoi na kocyku. Poprzez 
szybkie skręty tułowia przesuwa się 
do przodu. 

 
Ćw.8 Dziecko przekłada piłkę z ręki do 
reki tak, aby krążyła wokół bioder( w L 
i P stronę ) 

 
Ćwiczenia oddechowe 
Ćw. Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 
turecku”. Dziecko wykonuje wdech 
nosem, a następnie silnie dmucha na 
szarfę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6 - 

8 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia  

 

 

 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka 

 

 

 



3. RELIGIA:  TEMAT: ŚPIEWAMY ZMARTWYCHSTAŁEMU  RADOSNE ,,ALLELUJA” 
DRODZY  RODZICE  I  DZIECI ! 

Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Poniżej 

podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs 

Po  wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN  I ŻYJE  DZIŚ….. 

BLASKIEM  JAŚNIEJE  NOC…. 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI  BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA”  poniżej  

podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 

DROGIE  DZIECI! 

Bardzo proszę pomóżcie  swoim rodzicom w przygotowaniu Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie 

pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

DRODZY  RODZICE! 
KOCHANE  DZIECI! 
Ponieważ  jest  to nasze ostatnie spotkanie  przed  Świętami w Wielkanocnymi przyjmijcie proszę życzenia : 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

  Życzę  wiele  prawdziwej radości, ogrom  miłości i ludzkiej  życzliwości, dla Was  

Drodzy Rodzice i dla Was Kochane  Dzieci.   Z  zapewnieniem o modlitwie  

                                                                 Katechetka    

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:   
 
Drodzy Rodzice! Drogi Oskarze! Przeczytajcie wiersz znajdujący się pod obrazkiem. A następnie razem z 
dzieckiem wskażcie na obrazku elementy, o których mowa w wierszu, głośno je nazywając. Jeśli posiadacie 
w domu rekwizyty odpowiadające obrazkom można dziecku pokazać, dać spróbować. 
Drodzy Rodzice Kuby, w miarę możliwości proszę przygotować baranka, jajka, kawałek wędliny, ciastko i 
podczas omawiania obrazka proszę podać Kubie baranka, jajko i razem z nim je dotykać, proszę dać mu do 
powąchania wędlinę i do posmakowania ciastko/ciasto.  
Oskar a dla ciebie zadanie ekstra. Napisz proszę w zeszycie, co znajduje się na wielkanocnym stole, użyj 
słów takich jak biały, kolorowe, cukrowy, słodka, pachnące, obrus, baranek, pisanki, babka, wędliny. 
 
 
 
 



 
      Wielkanoc      Ryszard Przymus 
 
 

Wielkanoc! Wielkanoc!  

Wielka radość w sercu,  

gdy stąpasz po świecie – 

kwitnącym kobiercu. 

 

Na stole pisanki 

pięknie malowane. 

Wśród zieleni trawy 

cukrowy baranek. 

 

Bazie w wazoniku, 

ciastka i wędliny… 

WIELKANOC – i wielkie 

spotkanie rodziny! 

  
 
5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:  

Drodzy Uczniowie: Marcinie, Mateuszu! Spójrzcie jeszcze raz na obrazek policzcie poszczególne elementy i 

dobierzcie odpowiednią cyfrę. Drodzy Rodzice! Pomóżcie swoim dzieciom i policzcie z nimi. Przygotujcie 

kartki z cyframi odpowiadającymi ilości wybranych elementów na obrazku. 

Drodzy Rodzice Kuby i Ty Kubo! Spróbujcie razem wkładać do koszyczka i liczyć przygotowane elementy. 

Rodzice spróbujcie razem z Kubusiem wodzić jego palcem po zaznaczonym strukturą konturze cyfry 

odpowiadającej ilości elementów.  

 



Dla Ciecie Oskar jest inne zadanie: Wykonaj odejmowanie, wpisz wyniki. A następnie dopasuj literkę na 

pisance do wyniku pod jajkiem. Wpisz literki. Możesz pokolorować pisanki. 

 

Jestem pewna, że świetnie się spisaliście! 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam Drodzy Rodzice i Drodzy 

Uczniowie Zdrowia, spokoju, pogody w sercu oraz radosnego czasu spędzonego w  

życzliwej atmosferze wśród kochającej Rodziny.      

           Pani Ania 
 
 
6. KÓŁKO PLASTYCZNE:  

TEMAT:  „Wielkanocne niespodzianki” – wykonanie ozdób ,kartek różnymi technikami. 

Drogi uczniu, zrób dowolną ozdobę Wielkanocną dowolną techniką. Mogą Ci posłużyć  do 

tego zeszłoroczne kartki wielkanocne. Życzę przyjemnej pracy. Zrób zdjęcie swojej pracy i 

wyślij swojej wychowawczyni. 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W. 

Witam Cię, Kubo!!! Witam Was, Rodzice! 

Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować: koszyczek wielkanocny, 5 ugotowanych jajek, w miarę 

możliwości po kawałku inne produkty, które macie zamiar włożyć do wielkanocnego koszyczka. Będzie też 

potrzebny telefon z dostępem do internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie Kubie krótkiego tekstu: 

Kubusiu, zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym roku wszyscy spędzimy je inaczej niż w poprzednich 

latach. Nikt się tego nie spodziewał. Na pewno w Twoim domu przygotowujecie się do tych świąt. Nie 

zabraknie z pewnością świątecznych potraw. Podzielicie się święconką. Skosztujecie żurku, białej kiełbasy, 

będziecie objadali się jajkami. Nie zabraknie również babki wielkanocnej czy mazurka i wielu innych 

smakołyków. Rodzice na pewno postarają się, aby te święta mimo wszelkich przeciwności, były dla Ciebie i 

Twojej Rodziny bardzo radosne. Chciałabym i ja, choć na dużą odległość, dzisiaj pobawić się z Tobą 

świątecznie. Dzisiaj spróbujemy przygotować świąteczny koszyczek. 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica: 

4. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 i puścić 

Kubie do odsłuchania dwa, trzy razy.  

5. Muzykę wyciszamy, jednak niech gra w tle. 

6. Proszę dać Kubie do rąk koszyczek na święconkę. Podajemy dziecku do ręki kolejno ugotowane 

jajka. Zadaniem Kuby jest samodzielne wkładanie jajek do koszyczka. Proszę Rodzica o głośne 

przeliczanie jajek w trakcie umieszczania ich w koszyczku. Powtarzamy czynność dwa, trzy razy W 

razie trudności z celowaniem, pomagamy naprowadzając rękę. Tak samo czynimy z pozostałymi 

przygotowanymi do święcenia produktami. Również czynności powtarzamy.  

7. Gdy koszyczek zapełni się zwracamy się do Kuby z prośbą: 

- podaj mi, proszę jajko. Informujemy przy tym wyraźnie: Biorę od ciebie jajko; 

- podaj mi, proszę baranka. Informujemy przy tym wyraźnie: Biorę od ciebie baranka; 

- podaj mi, proszę kiełbasę itp. w zależności od tego, jakie produkty mamy w    

  koszyczku. 

Na końcu prosimy, aby dziecko sprawdziło, czy koszyk jest już pusty. Prosimy o podanie pustego 

koszyka. 

8. Zakończenie zajęć. 

-  Rodzic zwraca się do Kuby:  

 Podałeś mi….(tutaj wymieniamy wszystkie produkty, które Kuba podał).  

Wkładam je do koszyka.  

- Podajemy pełny Kubie koszyk z poleceniem: Sprawdź, czy się zgadza. 

Dziękuję Kubo, dziękuję Rodzicu. Pewnie spisaliście się doskonale!  

Pozdrawiam i życzę zdrówka. Wesołych Świąt! 

Pani Gosia 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


REWALIDACJA INDYWIDUALNA OSKAR K. 

Temat: Zabawa w sklep.  Zakupy cz.III  

Instrukcja dla Rodzica: W dalszym ciągu bazujemy na materiale „gazetkowym” z ulubionego marketu. 

Gazetka jednak powinna być nowa. Najlepiej z produktami promującymi zakupy wielkanocne. Będzie 

potrzebna kartka papieru w formacie A-4, kalkulator, nożyczki i klej oraz kartka z zeszytu. Proszę, aby 

Oskar starał się sam czytać polecenia i dyskretnie mu pomagać w razie trudności. 

Drogi Oskarze! 

 Zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym roku wszyscy spędzimy je inaczej niż w poprzednich latach. Nikt 

się tego nie spodziewał. Na pewno w Twoim domu przygotowujecie się do tych świąt. Nie zabraknie z 

pewnością świątecznych potraw. Podzielicie się święconką. Skosztujecie żurku, białej kiełbasy, będziecie 

objadali się jajkami. Nie zabraknie również babki wielkanocnej czy mazurka i wielu innych smakołyków. 

Na pewno postaracie się, aby te święta mimo wszelkich przeciwności, były dla Ciebie i Twojej Rodziny 

bardzo radosne. Chciałabym i ja, choć na dużą odległość, dzisiaj pobawić się z Tobą świątecznie. Dzisiaj 

dalej pobawimy się w sklep, ale tym razem zrobimy świąteczne zakupy. Do dzieła! 

1. Zastanów się i przypomnij sobie, jakie potrawy wielkanocne znajdują się w Twoim domu na 

wielkanocnym stole. Wymień je głośno. Jeśli czegoś nie pamiętasz, poproś mamę. Na pewno 

pomoże Ci sobie przypomnieć. Albo zerknij do swoich kart pracy, a w nich do zadań, które już 

wykonywałeś. 

2. Odszukaj produkty, które należy zakupić.  

3. W jakim dziale sklepowym je znalazłeś? 

4. Weź kartkę papieru A-4. To będzie Wasz stół wielkanocny. 

5. Wytnij z gazetki artykuły spożywcze, które znajdą się na Waszym stole wielkanocnym. 

6. Na kartce z zeszytu zapisz nazwy tych artykułów oraz ich ceny np. JAJKA – 8,99zł 

                                                                                                  KIEŁBASA – 22,46zł 

7. Poukładaj i przyklej na stole, czyli na kartce A-4 wszystkie wycięte produkty tak, jakby to był 

prawdziwy stół. 

8. Weź do ręki kalkulator i policz wydatki zapisane na kartce z zeszytu. Uważaj na przecinki!!! 

9. Zapisz wynik ( suma) na kartce z zeszytu i powiedz mamie ile kosztowały Twoje zakupy świąteczne. 

Pewnie spisałeś się doskonale! Życzę wspaniałych Świąt Wielkanocnych!     

             Pani Gosia 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAC - MARCIN C. 

DROGI RODZICU !                                                                             

-DOTYKAJ Z DZIECKIEM KAŻDE JAJO I WYPOWIADAJ :JAJO! 
-WYTNIJ Z KOLOROWEGO PAPIERU TYLE JAJ ,ILE JEST NA OBRAZKU:4 CZERWONE,4 NIEBIESKIE,4 ŻÓŁTE, 4 
ZIELONE.  
-NARYSUJ U GÓRY BIAŁEJ KARTKI PAPIERU KONTURY JAJ ,TYLE ,ILE JEST W RZĘDZIE NA GÓRZE OBRAZKA   
-UKŁADAJ POWOLI WYCIĘTE JAJKA W KONTURACH, WEDŁUG WZORU NA OBRAZKU, MÓWIĄC : 
CZERWONE, NIEBIESKIE-CZERWONE, NIEBIESKIE-CZERWONE, NIEBIESKIE. KIEDY DOJDZIESZ DO PUSTYCH 
KONTURÓW POWIEDZ: ZOBACZ! NIE MA! KTÓRE PASUJE? (PO CHWILI DODAJ ) CZERWONE, NIEBIESKIE! 
- POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI ĆWICZENIAMI. .POCHWAL JE I ZACHĘĆ DO WYKONANIA 
NASTĘPNYCH ĆWICZEŃ.                               

     
 
 

POWODZENIA!  
  

 

TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W. 

Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 
2. Dotykanie dłońmi różnych części ciała (, na przykład głowa, brzuch, kolana,). 
3. Nauka chodzenia z asekuracją. 
4. Dotykanie twarzy różnymi fakturami. 
 

PROŚBA WYCHOWAWCY: 

DRODZY RODZICE! Bardzo proszę DOKUMENTOWAĆ/ ROBIĆ ZDJĘCIA WYKONANYCH PRAC I w miarę 

możliwości PRZESYŁAĆ za pośrednictwem messengera lub na  ADRES MAILOWY Wychowawcy 

Z góry dziękuję :-) A. Marciniszyn ;-) 


