
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA TALERZU 

 PONIEDZIAŁEK 18.05.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  WIOSENNE WARZYWA 

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 Rodzice! 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.) 

 
 



Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! 
Następnym etapem zajęć jest zapisanie daty i tematu według schematu poniżej: 

 Oskar samodzielnie, 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; 

PONIEDZIAŁEK 

18 MAJA 2020 

JEST WIOSNA 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie, Marcinowi i 

Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar dodatkowo wpisuje ile stopni 

wskazuje termometr. 

TEMAT: WIOSENNE WARZYWA. 

 

2.  ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Rodzice! MARCINA< MATEUSZA, KUBY. Podczas czytania wiersza można 
wykorzystać dostępne w domu warzywa, o których mowa w wierszu lub ilustracje warzyw, przydatne też będą 
maskotki "świeżaki". Zanim zaczniecie państwo czytać wiersz dziecku, proszę wcześniej samodzielnie zapoznać się z 
tekstem i instrukcjami zawartymi w nawiasach przy wytłuszczonym tekście. 
Przed rozpoczęciem czytania pokazujemy i nazywamy (można z dzieckiem, jeśli potrafi) dostępne warzywa lub 
zdjęcia warzyw (znajdują się na 5 stronie materiałów)/ maskotki. Podczas czytania proszę wykonywać czynności, o 
których mowa w tekście zamieszonym w nawiasach, wspólnie z dzieckiem wskazywać, pozwalać dotknąć, powąchać 
itp. 
Pamiętamy, że to ma być zabawa! Tekst J. Brzechwy "Na straganie został w niewielkim stopniu zmodyfikowany dla 
potrzeb tematyki zajęć. Wiersz czytamy wolno, jego tempo dostosowujemy do możliwości dziecka. Po przeczytaniu 
wiersza proszę o pomoc dzieciom w odpowiedzi na pytania znajdujące się pod tekstem/wskazywaniu obrazków/ 
warzyw 
OSKAR! Ciebie proszę o samodzielne przeczytanie wytłuszczonego tekstu wiersza i o udzielenie pisemnej odpowiedzi 
na pytania znajdujące się pod tekstem, a następnie przeczytaj zagadki i zapisz nazwy warzyw ukryte w zagadkach. 

 
Na straganie w dzień targowy 
Takie słyszy się rozmowy: 
„Może pan się o mnie oprze, ( opieramy się o dziecko) 
Pan tak więdnie, panie koprze”. (pokazujemy koperek, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż 
dziecko odnajdzie na ilustracji) 
„Cóż się dziwić, mój szczypiorku, (pokazujemy szczypiorek, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż 
dziecko odnajdzie na ilustracji) 
Leżę tutaj już od wtorku!” 
Rzecze na to kalarepka: (pokazujemy kalarepę, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko 
odnajdzie na ilustracji) 
„Spójrz na rzodkiewkę - ta jest krzepka!” pokazujemy rzodkiewkę, dajemy powąchać, dotknąć lub 
czekamy aż dziecko odnajdzie na ilustracji) 
Groch po brzuszku rzodkiewkę klepie: (pokazujemy groch/ rzodkiewkę,  lub czekamy aż dziecko 
odnajdzie na ilustracji, lekko klepiemy dziecko po brzuchu) 
„Jak tam, rzodkiewko? Coraz lepiej?” 
„Dzięki, dzięki, panie grochu, (pokazujemy groch lub czekamy aż dziecko odnajdzie na ilustracji, lekko 
klepiemy dziecko po ramieniu) 
Jakoś żyje się po trochu. 
Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 
Blada, chuda, spać nie może”.( pokazujemy pietruszkę, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż 
dziecko odnajdzie na ilustracji) 



„A to feler” - 
Westchnął seler. pokazujemy seler, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko odnajdzie na 
ilustracji) 
Burak stroni od cebuli, (pokazujemy buraka dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko 
odnajdzie na ilustracji, odsuwamy lekko dziecko ręką) 
A cebula doń się czuli: pokazujemy cebulę, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko odnajdzie 
na ilustracji) 
„Mój buraku, mój czerwony,  
Czybyś nie chciał takiej żony?” (lekko głaszczemy dziecko po plecach i przytulamy się do niego) 
Burak tylko nos zatyka: (pokazujemy buraka, zatykamy dziecku lub sobie nos czytając)  
„Niech no pani prędzej zmyka, 
Ja chcę żonę mieć buraczą, 
Bo przy pani wszyscy płaczą”. ( można przeczytać ten fragment płaczącym tonem) 
„A to feler” - 
Westchnął seler.( pokazujemy seler, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko odnajdzie na 
ilustracji) 
Naraz słychać głos fasoli: 
„Gdzie się pani tu gramoli?!” (pokazujemy obrazek z fasolą lub czekamy aż dziecko odnajdzie na 
ilustracji) 
„Nie bądź dla mnie taka wielka” - 
Odpowiada jej brukselka. (pokazujemy brukselkę, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko 
odnajdzie na ilustracji) 
„Widzieliście, jaka krewka!” - 
Zaperzyła się marchewka. (pokazujemy marchewkę, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko 
odnajdzie na stole lub ilustracji)↓ 
„Niech rozsądzi nas kapusta!” (pokazujemy kapustę, dajemy powąchać, dotknąć lub czekamy aż dziecko 
odnajdzie na stole lub ilustracji) 
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!” 
A kapusta rzecze smutnie: (czytamy smutnym tonem) 
„Moi drodzy, po co kłótnie, 
Po co wasze swary głupie, 
Wnet i tak zginiemy w zupie!” 
„A to feler” - 
Westchnął seler. (pokazujemy seler  lub czekamy aż dziecko odnajdzie na  stole lub ilustracji) 
  1. Wymień proszę/ wskaż warzywa, o których była mowa w wierszu. ( Rodziców Marcina, Mateusza, Kuby proszę o 

nazwanie warzywa jakie dziecko ma wskazać i pomóc mu - w przypadku Kuby podając mu warzywo do ręki) 

 2.Jaki kształt, kolor mają warzywa wymienione w wierszu? 

3. Co możemy zrobić z buraka? 

4. Co możemy zrobić z marchewki? 

5. Jakie warzywa z wiersza  możemy położyć na kanapce? 

Zagadki: 

1. Warzywo czerwone, wybornie smakuje, 
gdy mama barszczyk z niego gotuje. 
 
2. Biały korzeń, zielona natka, w zupie to jest niezła gratka. 
Gdy witaminy C potrzebujesz, natką wszystko posypujesz. 
 
3. Mama zawsze płakała, kiedy z warstw ją obierała, 
ale do zupy i sałatek to wspaniały jest dodatek. 
 
4. Rośnie na polu głowa zielona, przez kozy bardzo hołubiona. 
Gdy bigos robisz w pierwszym rzędzie danie to bez niej się nie obędzie. 

http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_n01.html#dalej3


3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

Drodzy Uczniowie! wytnijcie proszę i przyklejcie obrazki i etykiety z nazwami warzyw. Marcina i Mateusza proszę o 
wycięcie 5 pierwszych obrazków i etykiet i dodatkowe wycięcie tabelki z literkami. Drodzy Rodzice Marcina i 
Mateusza pomóżcie swoim dzieciom w wycinaniu, przyklejaniu i układaniu nazw warzyw z liter. Możecie pytać dzieci, 
co znajduje się na obrazku, opisywać lub wskazywać obrazki. 
 Oskar, Ciebie proszę o wycięcie i dopasowanie wszystkich obrazków i etykiet.  
Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o wsypanie do większej miski ryżu lub 

kaszy, włożenie kilku warzyw, mogą być plastikowe, które razem z Kubą będziecie szukali jego rączkami.. Proszę 

przygotować również pudełko (takiej wielkości jak do przechowywania butów) Proszę polecić Kubie, aby poszukał, 

dotykał, wziął do ręki. Za każdym razem opisujemy Kubie warzywo (określając wielkość, kształt, strukturę - miękka, 

chropowata, twarda). Kiedy Kuba chwilę pomanipuluje znalezionym warzywem, prosimy  aby odłożył je do pudełka. 

Powodzenia! Miłej zabawy!  

 
! 

 

 

 
 



 

 

MARCHEW 

PIETRUSZKA K SZ CZ Y P I O R C E 

GROSZEK B U L A RZ O D K I E 

KALAREPA W K A        

BURAK 

CEBULA 

FASOLA 

RZODKIEWKA 

KOPEREK 

SZCZYPIOR 

KAPUSTA 

SELER 
 

M A R CH E W B U R A 



 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  

 
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 
Drodzy Rodzice! Przerysujcie lub powiększcie i wydrukujcie wybrany obrazek 
Drodzy Uczniowie! Wyklejcie kontury wybranego warzywa  plasteliną lub zatemperujcie kredki Bambino i 

rozetrzyjcie strużyny w konturze warzywa, uwzględniając rzeczywisty  kolor warzywa. 

 
 

 



LOGOPEDIA: Marcin C.,  
W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum -czyli 
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 duzo kropek. 
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz, cz, rz, dż 
Proszę je wykonywac 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 maluchy 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 oddechowe -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. 

Zofia Twardochleb 

TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Gra w „Chińczyka”- wyrzucanie kostki, przeliczanie pól. 

2. Wykonanie ćwiczeń równoważnych- przechodzenie po rozciągniętej wzdłuż linie, sznurku. 

 
REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres. Ściągamy buty i 
skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu. Włączamy muzykę :  
https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo  UWAGA: ODSŁUCHUJEMY TYLKO PIERWSZY UTWÓR!  
Trzymamy Dziecko za ręce,  śpiewamy i pokazujemy części ciała, o których właśnie jest mowa w pląsie. 
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę, 
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona, 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę, 
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona, 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Oczy, uszy, usta, nos. 
Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy, 
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy, 
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta, 
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo


WTOREK 19.05.20 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  WIOSENNA KANAPKA 
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
TEMAT: Ćwiczenia oddechowe (wolne i wspomagane). Przyrządy i przybory: taśma; 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; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćwiczenia oddechowe Ćw.1 P.w. siad skrzyżny( po turecku ).W dłoni szarfa-taśma .Wdech nosem, a 
następnie silne dmuchniecie na szarfę. 

 
Ćw.2  P.w. pozycja średnia Klappa (zdjęcie).Wdech nosem, a następnie silne 
dmuchniecie w piłeczkę. 

 
Ćw.3 P.w. leżnie tyłem. NN ugięte RR przy wyprostowane przy biodrach. 
Wykonujemy wdech nosem z równoczesnym przeniesieniem RR za głowę. 
Wydech ustami RR do P.w. 

 
Ćw.4 P.w. leżenie tyłem NN wyprostowane RR na podłodze przy głowie. Wdech 
nosem, a następnie wydech ustami z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej 

 
Ćw.5 P.w. leżenie tyłem NN ugięte. Wdech nosem z przeniesieniem piłki w górę za 
głowę, a następnie wydech ustami z przeniesieniem piłki do P.w. 

 
Ćw.6 P.w. leżenie tyłem NN ugięte. RR jak na zdjęciu pozycja „skrzydełka”. Wdech 
nosem, a następnie  wydech ustami. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.w. – pozycja 
wyjściowa 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
NN- nogi 
RR - ręce 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-8 
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia. 
Między 
ćwiczeniami  
minimum 2 min 
przerwy. 
 

Bibliografia: Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. 



2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE: 

Drodzy Uczniowie! podejdźcie do kalendarza i wskażcie dzisiejszą datę, zwróćcie uwagę na dzień i miesiąc. Następnie 

podejdźcie do okna i powiedzcie, jaka jest dzisiaj pogoda.  

Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom w zapisaniu  daty i tematu według schematu poniżej: 

 Oskar samodzielnie, 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; 

 

WTOREK 

19 MAJA  2020 

JEST WIOSNA 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie, Marcinowi i 

Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar dodatkowo wpisuje ile stopni 

wskazuje termometr. 

TEMAT: WIOSENNA KANAPKA 

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

Materiały do zajęć: Drogi Oskarze! Drodzy Rodzice! przygotujcie proszę na zajęcia jednego pomidora i przeczytajcie 

tekst wiersza. Rodziców Marcina, Mateusza i Kuby proszę dać/pokazać pomidora za każdym razem, kiedy pojawi się 

jego nazwa w wierszu. Po przeczytaniu wiersza Oskara proszę o odpowiedzenie na pytania na niżej znajdujące się 

pytania oraz przeczytanie i rozwiązanie zagadek. Rodziców Marcina, Mateusza, Kuby proszę o przeczytanie dzieciom 

tekstu zagadek i pomoc we wskazaniu właściwego obrazka/ warzywa. Można przygotować sałatę, rzodkiewkę, 

ogórka i podczas czytania zagadek pokazywać dzieciom (Kubie dać do ręki). 

 

 
 

Pan pomidor wlazł na tyczkę I przedrzeźnia ogrodniczkę.                
"Jak pan może, Panie pomidorze?!" 
Oburzyło to fasolę: "A ja panu nie pozwolę! 
Jak pan może, Panie pomidorze?!" 



Groch zzieleniał aż ze złości: "Że też nie wstyd jest waszmości, 
Jak pan może, Panie pomidorze?!" 
Rzepka także go zagadnie: "Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie! 
Jak pan może, panie pomidorze?!" 
Rozgniewały się warzywa: "pan już trochę nadużywa. 
Jak pan może, panie pomidorze?!" 
Pan pomidor zawstydzony, cały zrobił się czerwony 
I spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogrodniczki. 
 
1. Jakie warzywo jest głównym bohaterem wiersza? 
2. Jakie inne warzywa zostały wymienione w wierszu? (Dla Oskara) 
3. Jak wygląda pomidor? 
4. Gdzie rośnie pomidor? 
4. W jaki sposób można wykorzystać pomidora? (Dla Oskara) 
 

Zagadki: 

1. Zawsze krągły i czerwony, na kanapkę jest krojony. 
Mama daje go do zupy, robią z niego też keczupy. 
 
2. By kanapka świeża wciąż była, mama do niej listki włożyła. 
Chrupiące, zielone, pofalowane, prosto z zielonej główki zerwane. 
 
3. Gdy pokroisz mnie w plasterki, włóż do szklanej salaterki - 
- już mizerię pyszną masz, na stół ją  z obiadem dasz 
4. Z wierzchu czerwona, a w środku biała. 
Kiedy ją jadłeś, w język cię szczypała  
 
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: ,5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
KREATYWNOŚĆ 
Drodzy Rodzice! Drogi Oskarze! Za chwilę przygotujemy wiosenną kanapkę! Najlepszym miejscem do realizacji zajęć 
będzie kuchnia. Bardzo proszę o przygotowanie pieczywa, masła, sałaty, rzodkiewki, szczypiorku, pomidora, ogórka, 
deski do krojenia, talerzyka, noża. Drodzy Rodzice Marcina, Mateusza, Kuby, proszę pokazać dzieciom warzywa, 
nazywając je, pozwolić dotknąć, powąchać. Następnie wspólnie z dziećmi  myjemy wszystkie warzywa, kroimy je i 
przygotowujemy kanapkę według wzoru. Oskar! Proszę abyś to zadanie wykonał samodzielnie. Przy nakładaniu 
warzyw na kanapkę Rodziców Marcina, Mateusza proszę o ograniczenie pomocy do minimum (można wskazywać na 
plasterki warzyw lub na ilustrację i prosić dziecko o ich położenie na kanapce) Można wskazywać na obrazkach razem 
z dzieckiem  etapy wykonywania kanapki, nazywając czynności. Ser proszę zastąpić warzywami. 
Oskar, ty skomponuj kanapkę według własnego pomysłu. Życzę smacznego! 
Po spożyciu posiłku proszę o uporządkowanie stołu i kuchni, umycie naczyń i sztućców 
Powodzenia! Trzymam kciuki! 
 
 
 



 

  
 

 

 



TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Gra w „Chińczyka”- wyrzucanie kostki, przeliczanie pól. 

2. Wykonanie ćwiczeń równoważnych- przechodzenie po rozciągniętej wzdłuż linie, sznurku. 

 

ŚRODA 20.05.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:  WIOSENNA SAŁATKA WARZYWNA. 

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

                       1. TEMAT ZAJĘĆ:  Zapoznanie z pios. „Kochana Mamo”, zabawa przy muzyce - środa 

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do 

szkoły. 

1. RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który 
ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia 
KLASZCZEMY NA POWITANIE   
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  
TUPIEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  
SKACZEMY NA POWITANIE 
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  
TAŃCZYMY NA POWITANIE  
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

2. DROGI RODZICU . Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=woswvwbt3ke.   OSKAR, przeczytaj uważnie samodzielnie tekst piosenki. 

Po wysłuchaniu/przeczytaniu piosenki niech dziecko odpowie, *dla kogo poświęcona jest ta piosenka?, *z jakiej 

okazji jej się uczymy?, *kiedy obchodzimy Dzień Matki? *Jakie zwierzęta pomagały 

mamie, odszukaj je na ilustracji. 

 

 

Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę małpeczkę  

z podróży. Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za 

Ciebie zmywać talerze.  

Kochana Mamo, gdy będę duży,  to Ci przywiozę wielbłąda z 

podróży. Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, 

 aby do pracy mknąć na wielbłądzie 

 

Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę tłum zwierząt 

 z podróży. Niech wszystkie mówią ze mną to samo, że bardzo Ciebie 

kochamy, Mamo! 

3. Wysłuchajcie/przeczytajcie piosenkę jeszcze raz.  W trakcie 

słuchania/czytania bawcie się muzyką: wyklaskujcie rytm piosenki, maszerujcie i spiewajcie „kochana mamo” 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE


4. Ostatnim zadaniem dla OSKARA I 

MARCINA  

będzie odszukanie na karcie kalendarza  

Dnia Matki   ( co jest na obrazku w tym dniu?)  

Odszukajcie i policzcie instrumenty  

 

OSKAR, ty policz samodzielnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. 

Przyrządy i przybory: 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 

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  Lornetka . Dziecko w leżeniu 

przodem unosi głowę do góry i dłonie 

składa do oczu (lornetka). 

 
Ćw.3 Samolot. Dziecko w leżeniu 

przodem RR w bok. Unoszą RR i 

naśladują samolot. 

Ćw.7  Gra na bębenku. Dziecku siedzi z 

nogami ugiętymi. Unoszą nogi i lekko 

uderzają w podłogę wystukując rytm. 

 
Ćw. 8 Raki. Dziecko podporze tyłem 

chodzi po pokoju bioderkami uniesionymi 

jak najwyżej .(przodem ,tyłem). 

 
Ćw. 9 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie 

podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara 

się nie zostać trafionym piłką unosząc 

biodra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas ćwiczeń 

w leżeniu 

przodem ( na 

brzuchu) 

podkładamy pod 

brzuch zwinięty 

kocyk lub 

ręcznik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ćw.4  Dziecko w leżeniu przodem. 

Unosi łokcie i stara się wypchnąć piłkę 

przed siebie. 

 
Ćw.5 Wielbłądy .Dziecko chodzi po 

pokoju na czworakach. 

 
Ćw.6 Dziecko w klęku podpartym 

przetacza pikę czołem po pokoju. 

 
 

 
Ćw. 10 Dziecko siedzi w rozkroku. 

Wykonuje skręt T w prawo kładzie piłkę 

za swoimi plecami i robi skłon T w lewo z 

zabiera piłkę. ( raz w L raz w P) 

 
Ćwiczenia oddechowe 

Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko 

w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na 

piórko ,aby to utrzymywało się jak 

najdłużej w powietrzu. 

 

 

Wykonujemy 6- 

8 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia  

 

 

 

Bibliografia:  Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 

 

3. RELIGIA:  

TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci! Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat. 

18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.  

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec Karol był 

żołnierzem, a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły  w Wadowicach. Uczył się dobrze. W 

niedzielę uczęszczał do parafialnego kościoła gdzie był ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą 

bardzo lubił jeździć na nartach. Latem wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę. 

Najczęściej stawał na bramce. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym księdzem i cudownym papieżem. 

Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc Papieżem – 

następcą św. Piotra, zauważał każdego człowieka.  

W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do ponad 130 krajów, w 

tym 9 razy odwiedził nasza Ojczyznę. 

Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r.  o godz. 21:37. Był to 

bardzo trudny czas dla ludzi na całym świecie.  

Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św.  Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w 

a także o tym za co kochamy Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY  

Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w naszych rodzinach i 

domach, gdyż Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.  

Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. 

Zadanie dla ochotników 

Narysuj bukiet kwiatów, który chciałbyś dać Janowi Pawłowi II w dniu Jego urodzin. 

Kochane Dziecko, poproś swojego Rodzica by wysłał zdjęcie Twojej pracy do Twojego wychowawcy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY


4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Uczniowie! Spójrzcie na obrazek. Wskażcie/ nazwijcie warzywa, które leżą na stole. 
Przygotujcie te warzywa, ponieważ na dzisiejszych zajęciach proponuję zrobienie zdrowej sałatki z wiosennych 
warzyw. Dodatkowo potrzebny będzie jeszcze jogurt. Pamiętajcie, że przed spożyciem warzyw, należy je najpierw 
umyć. Spójrzcie na obrazki na kolejnej stronie, powiedzcie/wskażcie co Daniel i mama na nich robią. Drodzy Rodzice 
pomóżcie swoim dzieciom. Rodzicom Kuby proponuję, aby po kolei opisali Kubie każde warzywo i dawali mu je do 
ręki. Drodzy Rodzice po omówieniu historyjki obrazkowej wykonajcie proszę ze swoimi dziećmi sałatkę warzywną, 
pomóżcie dzieciom, ograniczając pomoc do koniecznego minimum. Pomidora można zastąpić ogórkiem i zamiast 
kroić rzodkiewkę, ewentualnie ogórka, można je zetrzeć z dzieckiem na tarce. Z dodawaniem jogurtu dzieci powinny 
poradzić sobie same. Tak wykonana sałatka może być surówką do obiadu. 
Oskar! spróbuj wykonać sałatkę samodzielnie pod nadzorem mamy. Zachowaj ostrożność podczas używania noża. 

 
 
 
 



 
6. KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Temat: Tulipan – witraż 

Dziś zrobicie witraż z tulipanem. Potrzebne wam będą: blok techniczny, bibuła w czerwonym lub różowym kolorze na 

kwiat, zielona na liście oraz np. żółta na tło, klej, nożyczki. Rodzicu pomóż swojemu dziecku, jeżeli jest taka potrzeba. 

Wzór witrażu należy przenieść  na kartkę bloku technicznego, należy go wyciąć i podkleić kawałkami bibuły. Witraż 

może stanowić dekorację okna w dziecka pokoju. Jeżeli praca jest za trudna proszę pokolorować  rysunek. 



 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  OSKAR K. 

Temat: Jacy jesteśmy. Dziecięce przechwałki. Ćwiczenia interaktywne. 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą 

zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało  polecenia. 

Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w misia .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Eron to zawsze naj!”.  
5. Przejdź do następnej  strony kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj co ma do 

powiedzenia. Posłuchaj wiersza klikając w głośniczek. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To zadanie jest baaardzo trudne. 

Uważnie posłuchaj polecenia klikając w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to  po prostu przejdź do 

następnego zadania. 

7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka. To zadanie nie powinno być trudne. 

Na tym kończymy dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

Temat: Części ciała. Część II 

Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres. Ściągamy buty i 
skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu. Włączamy muzykę :  
https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo  UWAGA: ODSŁUCHUJEMY TYLKO PIERWSZY UTWÓR!  
Trzymamy Dziecko za ręce,  śpiewamy i pokazujemy części ciała, o których właśnie jest mowa w pląsie. 
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę, 
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona, 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę, 
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona, 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Oczy, uszy, usta, nos. 
Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy, 
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy, 
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta, 
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos. 
 

AAC :  MARCIN C. 
NAŚLADOWANIE WZORÓW I KODOWANIE  
DROGI RODZICU ! DO TEGO ĆWICZENIA POTRZEBNE BĘDĄ FIGURY GEOMETRYCZNE W CZTERECH KOLORACH 

CZERWONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY I ZIELONY O WYMIARACH :  -6 KWADRATÓW 5X5 CM, W CZTERECH KOLORACH   

-6 KÓŁECZEK O ŚREDNICY 5 CM, W CZTERECH KOLORACH 

  -6 TRÓJKĄTÓW RÓWNORAMIENNYCH O DŁUGOŚCI 5 CM.W CZTERECH KOLORACH                         

   - BIAŁE PASKI PAPIERU Z DOWOLNYMI WZORAMI TYCH SAMYCH FIGUR, ALE NARYSOWANE CZARNYM PISAKIEM  

(KONTURY)                                                             

  1. RODZIC UKŁADA DOWOLNY WZÓR Z TRZECH FIGUR , NASTĘPNIE Z CZTERECH FIGUR - DZIECKO NAŚLADUJE , CZYLI 

ODTWARZA GO POD TYM ,UŁOŻONYM PRZEZ RODZICA.                                                                       

   2. DZIECKO UKŁADA WZÓR -ROZIC ODTWARZA.                                   

   3. RODZIC  POKAZUJE WZÓR Z KONTURAMI FIGUR -DZIECKO ODTWARZA ZA POMOCĄ KOLOROWYCH FIGUR 

PRZYKŁAD: 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo


TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W. 

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

Propozycje ćwiczeń: 

1. Lepienie z ciastoliny, plasteliny, formowanie kul. 

2. Wstawanie i siadanie na krzesło. 

3. Chód z asekuracją. 

 

CZWARTEK 21.05.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SAŁATKA OWOCOWA 

1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy 

dzień i obecny miesiąc. A następnie podejdźcie do okna, zobaczcie, jaka jest pogoda, spróbujcie ją opisać. Czy ta 

pogoda odpowiada porze roku, jaką mamy. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu oraz 

uważnym obserwowaniu.  

Kolejnym etapem jest zapisanie daty i tematu w zeszycie według schematu. 

Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. 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; 

Oskar pisze samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;  

CZWARTEK 

21 MAJA 2020 

JEST WIOSNA 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie, Marcinowi i 

Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar dodatkowo wpisuje ile stopni 

wskazuje termometr. 

TEMAT: SAŁATKA OWOCOWA 

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Rodzice! przygotujcie proszę cytrynę, pomarańczę, jabłko, kiwi, winogrono, banana. 

Przeczytajcie dzieciom zagadki i zaprezentujcie owoce.  

 

Ma żółtą skórkę, drobnych pestek kilka. 

Gdy ją poliżesz –kwaśna będzie minka! 

 

Rośnie w ciepłych krajach, jest pomarańczowa, 

krągła i soczysta. Ponoć bardzo zdrowa! 

 

Soczysty, zdrowy owoc, kwaskowaty lub słodki, 

nada się wyśmienicie do pysznej szarlotki. 

 

Co to za owoc: tu i tam liście, a miedzy nimi wiszą kiście. 

Kuleczki maleńkie, soczyste i słodziusieńkie  

 

Żółciutkiej skórki tego owocu, gdy go obierasz nie spuszczaj z oczu. 

Ta skórka groźna jest niesłychanie, łatwo się można poślizgnąć na niej  



 
 

 
3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 

KREATYWNOŚĆ:   

Materiały do zajęć: Drodzy Rodzice! Drogi Oskarze! Za chwilę przygotujemy sałatkę owocową! Najlepszym miejscem 
do realizacji zajęć będzie kuchnia. Bardzo proszę o przygotowanie przynajmniej 3 z wymienionych owoców (1 banan, 
1 jabłko, 2 kiwi, 1 cytryna, 1 pomarańcza, 1 małą kiść winogrona) miski, deski do krojenia, noża. Drodzy Rodzice 
Marcina, Mateusza, Kuby, proszę pokazać dzieciom owoce, nazywając je, pozwolić dotknąć, powąchać. Następnie 
wspólnie z dziećmi  myjemy wszystkie owoce, obieramy je, kroimy je i wrzucamy do miski. Na koniec zraszamy 
odrobiną soku z cytryny i mieszamy. Można owoce zetrzeć na tarce lub zmiksować.  
Oskar! Proszę abyś to zadanie wykonał samodzielnie. 
 Gdy sałatka będzie gotowa porządkujemy i nakrywamy wspólne stół i nakładamy sałatkę ograniczając pomoc do 
koniecznego minimum. Życzę smacznego! 
Po spożyciu posiłku proszę o uporządkowanie stołu i kuchni, umycie naczyń i sztućców 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia. 

Przyrządy i przybory: 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; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

RR- ramiona 

L- lewa strona 

P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1  Mały kotek śpi. Dziecko w klęku na 

podłodze z przedramionami przed 

kolanami i głową opartą na 

przedramionach. 

 
Ćw. 2 Kotek budzi się i rozciąga. Twoje 

dziecko podnosi teraz głowę i wyciąga 

ramiona do przodu. Następnie wyciąga 

ramiona, pochyla głowę i wygina 

kręgosłup w dół.  

 
Ćw. 3 Kotek rozciąga się wyciąga łapy LN i 

PN. 

 
Ćw. 4 Kotek zagląda do dziury myszy. 

Dziecko w podporze przodem – koci 

grzbiet. 

 

Ćw.5 Kotek zakrada się do myszy. 

Dziecko idzie na czworakach po 

pokoju. Obraca się wokół własnej osi - 

czasem w prawo, a potem znowu w 

lewo. 

 
Ćw.6 Kotek się czai.  Dziecko siedzi 

na piętach, górna część ciała leży 

na podłodze z wyciągniętymi 

ramionami .  

 
Ćw.7 Kotek chodzi po pokoju po 

polowaniu. Następnie skacze do 

przodu i cieszy się z polowania. 

 
Ćwiczenia oddechowe 

Dziecko w pozycji na czworakach. 

Chodzenie po pomieszczeniu 

dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 2 – 

4 powtórzeń  

każdej serii 

ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 



TOMATIS: Oskar K. 

Temat: Zegary – odczytujemy i zapisujemy godziny. 

1. Którą godzinę wskazują zegary? Zapisz godziny. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dorysuj wskazówki tak, aby zegary pokazywały zapisaną godzinę. 

 

 

 

 

                  11.00                                               02.00                                                07.00                                               22.00 

3. Którą godzinę wskazują zegary elektroniczne? Dorysuj wskazówki na tarczach zegarów tak, aby 

wskazywały tę samą godzinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA RUCHOWA: Jakub W.  

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

Propozycje ćwiczeń: 

1. Lepienie z ciastoliny, plasteliny, formowanie kul. 

2. Wstawanie i siadanie na krzesło. 

3. Chód z asekuracją. 



 

TERAPIA RUCHOWA: Mateusz C. 

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

Propozycje ćwiczeń: 

4. Lepienie z ciastoliny, plasteliny, formowanie kul. 

5. Wstawanie i siadanie na krzesło. 

6. Wchodzenie i schodzenie po schodach. 

 

AAC : MATEUSZ C. 

DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DLA DZIECKA :KARTKĘ A 4, OŁÓWEK, LINIJKĘ, JABŁKO , SERWETKĘ, NÓŻ, ŁYŻECZKĘ, 

KLUCZ, KUBEK, TALERZ , CUKIERKI, WIDELEC, MISECZKE, KREDKI, BUTELKĘ, WAZON, KSIĄŻKĘ, ŚWIECZKĘ, FARBY 

,PĘDZELEK, KWIATEK W DONICZCE, POMODORKI, OGÓRKI, CEBULĘ, MARCHEWKĘ , ŚCIERECZKĘ. . TERAZ ,PROSZĘ, 

NA KARTECZKACH 10 X 10 CM NARYSUJ DZIECKU CZARNYM FLAMASTREM KONTURY TYCH PRZEDMIOTÓW .UŁÓŻ 

NA STOLE PO DWA, TRZY, CZTERY PRZEDMIOTY TAK, JAK NA ZDJĘCIACH WIDOCZNYCH PONIŻEJ. POD SPODEM W 

PEWNEJ ODLEGŁOŚCI (OK.20 CM) UŁÓŻ KILKA OBRAZKÓW KONTUROWYCH ( PIĘĆ LUB SZEŚĆ) 

PRZYGOTOWANYCH NA KARTECZKACH 10 X 10 CM. ZADANIEM DZIECKA JEST OPISAĆ OBRAZEK UTWORZONY Z 

KILKU PRZEDMIOTÓW ZA POMOCĄ OBRAZKÓW KONTUROWYCH. DZIECKO POWINNO WYBRAĆ ODPOWIEDNIE 

OBRAZKI I UŁOŻYĆ JE BLISKO ZESTAWU PREZENTOWANYCH PRZEDMIOTÓW. 

 



PIĄTEK 22.05.20  
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: DLACZEGO WARTO JEŚĆ WARZYWA I OWOCE? 
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 

Przyrządy i przybory: piłka; gazeta 

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

góry dziękuję 

                   
Treść zajęć 

 
Uwagi 

Rozgrzewka 
 
 

Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; 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  Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty do 
palców i z powrotem. PN i LN. 

 
Ćw.2 Połóż środek stopy na piłeczce i tocz piłeczkę wykonując stopą ruchy 
okrężne raz w jedną, raz w drugą stronę. PN i LN. 

 
Ćw.3 Połóż wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj piłeczkę od pięt do 
palców  i z powrotem. PN i LN. 

 
Ćw.4 Połóż zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj ją od pięty do 
palców i z powrotem. PN i LN. 

  
Ćw.5 Uformuj kulkę z papieru stopami. 

 
Ćw.6 Rozprostuj kulkę z papieru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

1. TEMAT ZAJĘĆ:  Zabawa ruchowa do piosenki „Kochana Mamo” - piątek 

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć  

 

1. RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który 

ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia 

KLASZCZEMY NA POWITANIE   

Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  

TUPIEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  

SKACZEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  

TAŃCZYMY NA POWITANIE  

Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

 

2. DROGI RODZICU, Dzisiaj będziemy ilustrowali ruchem, naszym ciałem to wszystko, co dzieje się w piosence. 

Kliknijcie proszę na link z piosenką https://www.youtube.com/watch?v=woswvwbt3ke, posłuchajcie i przypomnijcie 

słowa piosenki.  

OSKAR, ty przeczytaj jeszcze raz piosenkę z ostatnich zajęć. 

DRODZY RODZICE - Rozpisałam każdy wers piosenki, co i jak pokazujemy ale możecie bawić się – ilustrować ciałem 

wg własnego pomysłu. Przeczytajcie wcześniej, w jaki sposób ilustrujemy, będzie potem łatwiej podczas całej 

zabawy.   

Pierwszy raz może być troszkę trudno ale drugi raz i kolejny, z pewnością będzie łatwiej i weselej.  Miłej zabawy 😊 

 

Kochana Mamo ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )   

gdy będę duży ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)  

to Ci przywiozę małpeczkę z podróży ( dzieci skaczą)  

Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za Ciebie zmywać talerze ( naśladujemy mycie naczyń) 

Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )   

gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi) 

to Ci przywiozę wielbłąda z podróży. ( chodzimy wolno jak wielbłąd, nogi podnosmy wysoko) 

Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, aby do pracy mknąć na wielbłądzie ( możemy usiąść na krześle i udajemy, że          

jedziemy) 

Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce / pokazujemy ręką serce)   

gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi) 

to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży. ( robimy rękoma duże koło) 

Niech wszystkie mówią ze mną to samo, że bardzo Ciebie kochamy, Mamo! ( wskazujemy serce, dzieci przytulają się 

do Mamy). 

 

3. RELIGIA :  

TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE 

Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu! Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza 

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37 

Odpowiedz na pytania: 

– Co spotkało człowieka w podróży? 

- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha? 

 – Jakimi czynami to pokazał? 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE
http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37


Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody, pielęgnował, dał dwa denary. To są czyny 

miłości bliźniego. 

Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej 

pomocy. Miłość bliźniego wymaga pełnego zaangażowania. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego czy tylko 

uronić łzę wzruszenia. Miłość trzeba okazywać czynami, wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i wszystko, czym 

dysponujemy. 

Uczymy się pomagać innym – nawet tym których mniej lubimy. Nasze serca są grzeszne jeżeli nie chcemy pomagać 

potrzebującym. 

Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie 

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

W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie 

za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi na Covid 19. 

 

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy 
dzień i obecny miesiąc. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu.  
Kolejnym etapem tematu w zeszycie .Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. 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; Oskar pisze samodzielnie, 

w zaznaczonej liniaturze;  

TEMAT: DLACZEGO WARTO JEŚĆ WARZYWA I OWOCE? 

 Drodzy Rodzice! Drogi Oskarze! przeczytajcie proszę niżej zamieszczony tekst. Rodziców Marcina, Mateusza i Jakuba 

proszę o przeczytanie dzieciom tylko pogrubionego fragmentu tekstu i wskazywanie obrazków. Oskar, Ciebie proszę 

o uważne przeczytanie całego tekstu i zapisanie w zeszycie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. 

Powodzenia! Trzymam kciuki! 

1. Warzywa i owoce dostarczają nam witamin i  wzmacniają odporność i sprawiają, że jesteśmy zdrowi, 

bo zawierają witaminy oraz minerały, które chronią organizm przed infekcjami.  

2. Warzywa i owoce są przepisem na młodość, ładny wygląd skóry i zębów. Są wyjątkowo bogatym 

źródłem witamin: A, C oraz E, które wpływają na wygląd skóry. 

3. Warzywa i owoce sprawiają. że jesteśmy szczupli. Są nie tylko pysznym dodatkiem do dań głównych, ale 

również mogą stanowić idealną przekąskę, która nie zaszkodzi twojej sylwetce. Warto pamiętać, aby 

zamiast batonika, ciastka, czy chipsów, w razie ataku nagłego głodu wybierać warzywa, bądź owoce, bo 

zawierają mało kalorii. 

4. Warzywa i owoce doskonale orzeźwiają. Ze względu na dużą ilość wody i minerałów, warzywa i owoce 

doskonale gaszą pragnienie – są więc idealnym rozwiązaniem na posiłek zwłaszcza w upalny i suchy dzień. 

Dlatego też w ciepłe dni, aby zapobiec odwonieniu organizmu, warto częściej sięgać po zdrowe warzywa 

oraz owoce. 
5. Aby długo cieszyć się zdrowiem, witalnością i piękną cerą warto zadbać, aby w naszej codziennej diecie 

nie tylko w okresie wiosenno – letnim, ale również przez cały rok znalazły się zarówno owoce, jak i 

warzywa. Zgodnie z zaleceniami dietetyków, warzywa powinny być częścią prawie wszystkim posiłków! 

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


 

 

 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  

Materiały do zajęć: Drodzy uczniowie!  Czas na zajęcia twórcze! Drodzy rodzice potrzebna będzie Wasza pomoc. 

Teraz będziemy pracować z masą solną. Poniżej jest przepis na jej wykonanie.  

Przygotujcie potrzebne naczynia i produkty i pozwólcie dzieciom współdziałać z wami, ograniczając swoją pomoc 

jedynie do koniecznego minimum. 

 PRZEPIS NA MASĘ SOLNĄ:  szklanka mąki  pół szklanki mąki ziemniaczanej  szklanka soli  około pół szklanki wody 

 2 łyżki oleju Dobrze, aby sól była drobnoziarnista – lepiej zmiesza się z mąką. Dodatek mąki ziemniaczanej sprawia, 

że masa jest bielsza i lepiej nadaje się do lepienia również mniejszych elementów. 

 Do miski wsypujemy sól i obie mąki. Mieszamy dłonią. Stopniowo dolewamy wody i ugniatamy. Masa solna nie 

powinna się kleić, dlatego warto wodę dolewać powoli, mając kontrolę nad konsystencją. Na tym etapie może się 

delikatnie kruszyć. Dolewamy oleju i ugniatamy do uzyskania elastycznej konsystencji – nie kruszącej się i nie 

lepiącej. Jeśli masa solna się lepi, oznacza że jest za mokra i należy dosypać trochę mąki. Jeśli natomiast się kruszy, 

oznacza że jest za sucha i trzeba dodać odrobinę wody. 

 Masę solną przechowuję w szczelnie zamkniętym woreczku, w zimnym miejscu. Dzięki temu nie wyschnie i będzie 

można używać jej również kilka dni później. 

 



6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  

Materiały do zajęć: Drodzy Rodzice! pomóżcie dzieciom narysować wybrany owoc lub warzywo i wyklejcie jego 

kontury masą solną. Gdy masa wyschnie (na drugi dzień) pomalujcie obrazek farbą.  

Oskar! Proszę, abyś wykonał zadanie samodzielnie. 

Trzymam kciuki! Powodzenia! 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C. 

Temat: Części ciała. Wskazywanie, nazywanie. 

Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres. Ściągamy buty i 
skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu. Włączamy muzykę :  
https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo  UWAGA: ODSŁUCHUJEMY TYLKO PIERWSZY UTWÓR!  
Trzymamy Dziecko za ręce,  śpiewamy i pokazujemy części ciała, o których właśnie jest mowa w pląsie. Motywujemy 
do głośnego nazywania wymienianych części ciała. 
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę, 
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona, 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę, 
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona, 
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana, 
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty, 
Oczy, uszy, usta, nos. 
Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy, 
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy, 
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta, 
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos. 
 

AAC: JAKUB  W. 

STYMULACJA  SENSORYCZNA DŁONI 

DROGI RODZICU !  

PRZYGOTUJ W DWÓCH LUB TRZECH  MISECZKACH   RÓŻNE MATERIAŁY SYPKIE NP. RYŻ, FASOLA, KASZA , MĄKA , 

KASZA MANNA. PRZYGOTUJ TEŻ PIŁECZKĘ , KLOCEK, ŁYŻKĘ, WIDELEC , JAKĄŚ DŹWIĘCZĄCĄ ZABAWKĘ. 

DAJ DZIECKU MAŁĄ PIŁECZKĘ, NIECH SIĘ NIĄ POBAWI  I PRZYZWYCZAI DO JEJ KSZTAŁTU. NASTĘPNIE SCHOWAJ 

PIŁECZKĘ DO MISKI Z RYŻEM LUB INNYM MATERIAŁEM, TAK ABY BYŁA CAŁKIEM NIM ZAKRYTA . POPROŚ DZIECKO, 

ABY WŁOŻYŁO DO MISKI Z RYŻEM RĘKĘ PRAWĄ I ODSZUKAŁO UKRYTY PRZEDMIOT. POCHWAL DZIECKO ZA 

ODSZUKANIE „SKARBU”. 

 PONOWNIE UKRYJ PIŁECZKĘ I POPROŚ ZNÓW O ODSZUKANIE JEJ, ALE TYM RAZEM LEWĄ RĘKĄ. POSTĘPUJCIE TAK 

SAMO Z INNYMI ZABAWKAMI I MATERIAŁAMI SYPKIMI   

 

 

LOGOPEDIA: MATEUSZ C. JAKUB W. 

Drodzy rodzice-wiem, że niełatwo jest naszym dzieciom zwłaszcza z głęboką dyzartrią ćwiczyć, ale 
pamiętajmy, że 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 odrazu 
kulistymi ruchami wmasowywać krem, czy oliwkę po całej twarzy. 

https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo


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. 
4w 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 weż, 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 
 

 

PROŚBA WYCHOWAWCY: 

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

PRZESYŁAĆ za pośrednictwem messengera lub NA  ADRES MAILOWY. 

Z góry dziękuję :-) 


