
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: W ŚWIECIE DZIECKA 

PONIEDZIAŁEK 01.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIEICI 

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! Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZĘ WAM DUŻO RADOŚCI, ABYŚCIE ZAWSZE BYLI 
UŚMIECHNIĘCI, SZCZĘŚLIWI I ABY SPEŁNIŁY SIĘ WSZYSTKIE WASZE ZARÓWNO TE MAŁE JAK I TE DUŻE 
MARZENIA :-*  
 - 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. Drodzy uczniowie, czy wiecie, jaki 
jest dziś dzień, jakie jest dziś święto? 
 

 



-  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 

1 CZERWCA 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: ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIEICI. 

 

2.  ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Rodzicu! Przeczytaj proszę tekst wiersza i pomóż dziecku wskazać na obrazku  dziewczynkę, 
zwierzęta i przedmioty, o których mowa w wierszu, nazwijcie ich. Na drugim obrazku policzcie dzieci, wskażcie dzieci, 
które maja inny kolor skory i policzcie je. 
 OSKAR! Ciebie proszę o samodzielne przeczytanie tekstu i o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania znajdujące 
się pod tekstem 

 
2. Kto się uśmiecha do dzieci na północy? 
3. Kto przyszedł "jak koty pod płoty"? 



4. Co się stało na południu? 
5. W którym dniu czerwca obchodzimy Dzień Dziecka? W jaki dzień tygodnia Dzień Dziecka wypada w tym roku? 
6. W jaki sposób obchodzi się dzień dziecka w Polsce 

 
 
3. . ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:   
Drodzy Uczniowie! Proponuję obejrzenie ciekawego filmu edukacyjnego o dzieciach mieszkających w 
różnych częściach świata. Posłuchajcie, przyjrzyjcie się i spróbujcie powiedzieć czym różnią się te dzieci i w 
czym są podobne do Was. 
Drogi Rodzicu! Proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce niżej znajdujących się linków. 
 
https://youtu.be/lXXsAajTMw8 
 
https://youtu.be/zl_dYe03Yx0 



4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
Drodzy uczniowie Mateuszu i Marcinie! Wykonajcie polecenie z 1 karty pracy. Oskar dla Ciebie zdanie jest 
na 2 karcie pracy. Następnie wszyscy pokolorujcie rysunek. Zwróćcie uwagę na właściwy dobór kolorów. 
 
Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o wsypanie do większej miski ryżu lub 

kaszy, włożenie kilku małych zabawek, którymi bawi sie Kuba i których 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 nazywamy i  opisujemy Kubie przedmiot, pozwalamy nim 

manipulować, przekładać w dłoniach. Następnie prosimy aby odłożył zabawkę do  pudełka. 

Powodzenia! Miłej zabawy!  

 

 



 
 
 



 
 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
Drodzy Uczniowie! Dziś jest wasze święto, dlatego proponuję wybranie zabawy, gry, ulubionej 
aktywności, w jaką mogliby również zaangażować się wasi rodzice. Może to być gra  chińczyk, gra w 
piłkę, wspólny taniec, zabawa ulubioną zabawką. 
Udanej zabawy. 
 
 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 
Materiały do zajęć:  Drodzy Rodzice! Dziś jest Dzień Dziecka, dlatego proszę zróbcie z dzieckiem słodki deser. 
Proponuje wykonać galaretkę z bitą śmietaną i kawałkami czekolady. Drodzy Uczniowie myślę, że chętnie 
zaangażujecie się w wykonanie deseru. Na pewno wyjdzie przepyszny. Smacznego 
Powodzenia! Trzymam kciuki!  

 



LOGOPEDIA: Marcin C., Mateusz C. Jakub W. 

Ćwiczenia apexu, dorsum i labii -czyli czubka języka, języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek K.G.H-oraz 

utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg. Wskazówek, które obecnie 

przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek wypowiadają, czy mówią dobrze, czy też 

nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory systematycznie. 

1. Aby prawidłowo używać głosek, lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich, bądź ćwiczyć jedynie 

dziecku mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy pamiętać, ze ĆWICZENIA PODSTAWĄ PRACY 

TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE. 

2. Pokazujemy dziecku-jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz jamy 

ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy  trzy razy dziennie. 

Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę samemu wspomóc 

pracę języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrz-pokazać jak połykamy język. 

Dzieciom bez ruchomości dorsum- języka sami wykonujemy te ćwiczenia. 

3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy  do góry i przetrzymujemy chwilę-

5 razy. 

4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją sami domykamy wargi i 

ściskamy kilkakrotnie. 

5.  Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i próbować 

unosić do góry. 

6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać 

7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda -dzieci, które mają problem 

dysartryczny  z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki, dać rurkę do buzi i niech próbuje 

naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać usta, aby chociaż dwa razy 

oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można wszędzie dostać i pokazać jak się kręci 

dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z 

wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po twarzy pomasować dziecko po policzkach, dookoła 

warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia 

obecne z poprzednimi. Każdego dnia ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie 

poznawczych. 

Twardochleb Zofia-logopedia 

TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety. 

2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny. 

3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle. 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

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

internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu: 

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 Dziecku 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, 

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


- 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. 

WTOREK 02.06.20 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: JAKIE PRAWA MA DZIECKO? 
 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat:  Przetaczanie się po miękkim i twardym podłożu. 
Przyrządy i przybory: skakanka; kocyk; szarfa: 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  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.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma. 

 
Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej 

skakance(sznurku).Dziecko wykonuje 

obroty zwijając jednocześnie skakankę. 

Następnie toczy się w przeciwna stronę 

do rozciągnięcia skakanki. 

 
Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk. 

 
Ćw.5  Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 

przysiadzie. Trzymając się kolan 

przetaczają się na plecy, a następnie 

starają się wrócić do przysiadu. 

 

Ćw.6  Huśtawka. Dziecko w siadzie 

prostym. Wykonuje przetoczenie do 

leżenia na plecach z nogami w górze, a 

następnie powrót do siadu 

( naśladowanie huśtawki ) 

  
Ćw.7 Wycieraczki samochodowe. 

Dziecko leży na plecach ze złączonymi i 

wyprostowanymi nogami. Wykonuje 

przenoszenie nóg w prawo, następnie w 

lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów: 

mały deszcz –wolno itd. 

 
 

Ćwiczenie oddechowe 

Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko 

wykonuje wdech nosem, a następnie 

silnie dmucha na szarfę. 

 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 



2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE: 

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

zapiszcie temat według schematu poniżej. 

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 

2  CZERWCA 2020 

JEST WIOSNA 

TEMAT: JAKIE PRAWA MA DZIECKO? 

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Każde dziecko tak jak dorosły ma swoje prawa. Wszystkie prawa dzieci 

zostały spisane w ważnym dokumencie, który podpisali głowy wszystkich państw europejskich i większości państw 

na świecie. Ten dokument nazywa się KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA. Jakie to są prawa dowiecie się czytając/ 

słuchając wiersza.  Rodzicu! Proszę, abyś PRZECZYTAŁ DZIECKU NIŻEJ zamieszczony TEKST.  OSKAR Ciebie proszę o 

samodzielne przeczytanie tekstu I WSKAZANIE TYCH FRAGMENTÓW TEKSTU, KTÓRE MÓWIĄ JAKIE PRAWA MA 

DZIECKO 

 



 
  

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ, 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 
Drodzy Uczniowie! Wytnijcie proszę obrazki i etykiety, dopasujcie i przyklejcie je. Rodzicu! Proszę pomóż swojemu 
dziecku. Oskar! które z obrazków pasują do czytanego wcześniej tekstu? 
 Kuba, Tobie proponuję zabawę z wykorzystaniem Programu Wprowadzającego Knilla. Rodzicu skopiuj i wklej w 

wyszukiwarce google link. Usiądź razem z dzieckiem na podłodze i ćwiczcie zgodnie z instrukcją z filmu. 

 

https://youtu.be/rA1TKTJ1kig 

 

Powodzenia! Miłej zabawy!  

 



 
 



 
 
 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
Materiały do zajęć: 
Drodzy Uczniowie dla utrwalenia wiadomości o prawach dziecka proponuję posłuchać piosenki i obejrzeć film o 
prawach dzieci niepełnosprawnych. 
Drogi Rodzicu! Skopiuj proszę i wklej w wyszukiwarce niżej znajdujące sie linki 
 
https://youtu.be/Mudintn3BM4 
https://youtu.be/P5FFbkUc3Ew - prawa dzieci niepełnosprawnych 
 

TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

4. Zwijanie stopami rozłożonej gazety. 

5. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny. 

6. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle. 

 



ŚRODA 03.06.20 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: AGRESJI MÓWIĘ "NIE" .  
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

TEMAT ZAJĘĆ:  Utrwalamy wiadomości o instrumentach perkusyjnych na podstawie ” Bajki o ulicy dźwięków” -  
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do 

szkoły. 

1.    RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  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, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst.  
 
                                                               Bajka o ulicy dźwięków 
Były sobie kiedyś dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty te mieszkały w sklepie muzycznym na 
swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się na spacer w poszukiwaniu ulicy dźwięków. Nie wiedziały gdzie ta 
ulica się znajduje, ale były tak ciekawe jak tam jest, że postanowiły jej poszukać. Aby było im przyjemniej 
maszerować, wyruszyły wszystkie razem: dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty szły jedno za 
drugim. Najpierw zaczęły grać dzwonki, następnie grzechotki, później bębenki, a na końcu tamburyna. Po długim 
marszu były już tak zmęczone, że dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna grały bardzo cichutko. Dzwonki, 
grzechotki, bębenki i tamburyna wydając te cichutkie dźwięki zaczęły rozumieć, gdzie jest ta ulica dźwięków – 
dokładnie tam, gdzie stoją. Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna spoglądały na siebie i wspólnie stworzyły 
cudowną melodię. Po chwili wyruszyły w drogę powrotną, ponieważ odnalazły już ulice dźwięków. Po długim 
marszu pierwsze pożegnały się grzechotki. Zaraz po nich pożegnały się dzwonki, następnie tamburyna, a bębenki 
były już tak zmęczone, że szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, do sklepu muzycznego. Teraz, 
dookoła jest tak cicho jak makiem zasiał, a na ulicy dźwięków już nic nie słychać. 
 

3.   OSKAR,  odpowiedz na pytania: 

 

1. O jakich instrumentach jest bajka? Odszukaj je na 

półkach  

2. Jak się nazywał sklep, w którym mieszkały 

instrumenty?| 

3. Jak nazywa się ulica, której szukały instrumenty? 

4. Który instrument pożegnał się pierwszy a który 

ostatni? 

 

4. Drogi Rodzicu, na zakończenie naszej bajki, zróbcie 

sobie relaksację, kliknij w link i oglądnijcie występ  

3 letniego chłopczyka, który gra na perkusji.  

https://www.youtube.com/watch?v=ip-SnmDpH7s 

Zadanie dla Oskara i Marcina – wskaż i nazwij wszystkie 

przedmioty, które znajdują się na półkach.  

( Marcin powtarza za rodzicem i wskazuje ) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=ip-SnmDpH7s


2. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: 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 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. 2 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 
przysiadzie. Trzymając się kolan 
przetaczają się na plecy, a następnie 
starają się wrócić do przysiadu. 

 
Ćw. 3 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) 

 
Ćw. 4 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie 
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara 
się nie zostać trafionym piłką unosząc 
biodra 

 
Ćw.5 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.6 Taniec na kocyku. 
 Dziecko stoi na kocyku. Poprzez 
szybkie skręty tułowia przesuwa się 
do przodu. 

 
Ćw.7 Dziecko odbija piłkę od podłogi i 
przebiega pod nią. 

 
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: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

 Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W takim domu wszyscy pamiętają, 

by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie krzywdzą się słowem ani czynem. 

Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego mieszkania. To, czy się wypełni, zależy tylko od ciebie. 

Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby przygotować miejsce również dla 

ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej decyzji. Pan Jezus pragnie ci w tym pomóc. Jeśli chcesz odczytać 

Jego bardzo dyskretne drogowskazy, musisz być zawsze blisko Niego i często z Nim rozmawiać. 

Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k 

Sprawdź swoją wiedzę  

1. Jezus odszedł do nieba, by:  

a) zostawić ludzi samych,  

b) odpocząć,  

c) przygotować nam tam miejsce. 

 2. Do nieba można trafić:  

a) z pomocą balonu lub samolotu,  

b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,  

c) wypełniając kilka wybranych przykazań.  

3. Jezus jest dla nas:  

a) kimś, kogo nie możemy poznać, 

 b) bohaterem ciekawych opowiadań,  

c) drogą, prawdą i życiem. 

Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE 

 

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Materiały do zajęć: Drodzy uczniowie! Dzisiaj porozmawiamy o agresji. Proponuję obejrzenie/ posłuchanie 2 

filmów edukacyjnych, z których dowiecie się, co to jest agresja, jakie są jej przejawy i jak sobie z nią radzić. Drogi 

Rodzicu proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce google proponowanych linków.  

 

https://youtu.be/u54wMVsZsPg  

https://youtu.be/XuXUoAekISk  

 

5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Materiały do zajęć: 

 Oskar obejrzyj proszę bardzo uważnie film i  na jego  podstawie wypisz w zeszycie przejawy agresji. Poproś mamę, 

aby skopiowała i wkleiła w wyszukiwarce google proponowany link: 

 

https://youtu.be/dPdU6xrO238 

 

Rodziców Marcina i Mateusza proszę o wskazanie i opisanie zachowań dzieci na  zdjęciach i obrazkach. Wspólnie z 

dzieckiem skreślcie zachowania negatywne. 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE


 

       
 

 
 

Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę, przygotować Żyrafę i klocki, które 

Kuba będzie umieszczała w otworze. Proszę razem z Kubą jego dłonią podnieść klocka, poruszać nim aby wydał 

dźwięk, polecić Kubie przełożenie klocka do drugiej ręki, manipulowanie klockiem a następnie umieszczenie go w 

otworze.  

Powodzenia! Miłej zabawy!  

 
6. KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Na dzisiejszych zajęciach zrobicie akwarium. Wiecie co to jest? Duże szklane naczynie, w którym hoduje się rybki . 

Wykorzystajcie wszystko, co może się nadawać ( może macie muszelki znad morza, może mama pozwoli pomalować 

większy słoik). Wysyłam kilka propozycji, ale oczywiście własne pomysły mile widziane. Pozdrawiam Was serdecznie i 

życzę przyjemnej pracy. 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  OSKAR K. 

Temat: Nasze rodziny. Rodzina. 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 piłkę, następnie w jarzębinę .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Wehikuł czasu”.  
5. Przejdź do następnej  strony kliknij w postać małej dziewczynki  w lewym dolnym rogu i posłuchaj co ma do 

powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Dom rodzinny” klikając w głośniczek. 

6. Przejdź do następnej strony. Obejrzyj ilustrację i postaraj się samodzielnie odczytać wyrazy wypisane na tablicy. 

7. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj się je wykonać 

poprawnie. To trudne zadanie. Poproś o pomoc Rodzica, jeśli samodzielnie nie potrafisz go wykonać. Zamknij kartę i 

przejdź do następnego zadania. 

8. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

9. Odsłuchaj klikając w głośniczek. 

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

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

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

internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu: 

Dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę! 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:  

4. 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. 

5. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58   i  puścić Dziecku do 

odsłuchania dwa, trzy razy.  

6. 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. 

 

AAC :  MARCIN C. 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOJARZENIA 

DROGI RODZICU ! WYTNIJ Z BRISTOLU LUB KARTONU 3 KOŁA O ŚREDNICY 20 CM.PODZIEL KOŁO NA 4 CZĘŚCI ZA 

POMOCĄ FLAMASTRA.WYTNIJ OBRAZKI, ODDZIEL KARTECZKI  Z  CZASOWNIKAMI I WKLEJ KAŻDY  CZASOWNIK  

OSOBNO W KAŻDĄ JEDNĄ CZĘŚĆ KOŁA. POZOSTAŁE OBRAZKI - RZECZOWNIKI  NAKLEJ NA KLAMERKI DO BIELIZNY 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58


LIB NAKRĘTKI OD BUTELEK. ZABAWA POLEGA NA DOPASOWANIU ODPOWIEDNIEGO OBRAZKA - RZECZOWNIKA 

DO CZASOWNIKA NA KOLE I PRZYPIĘCIE ODPOWIEDNIEJ KLAMERKI Z OBRAZKIEM . 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W. 

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

Propozycje ćwiczeń: 

1. Nauka chodzenia z asekuracją. 

2. Dotykanie twarzy różnymi fakturami. 

            3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej 

 

CZWARTEK 04.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MOJE CIAŁO. 

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 

4 CZERWCA 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: MOJE CIAŁO. 

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Uczniowie! Dziś zajmiemy się częściami ciała i zmysłami. Rodzicu Mateusza, Marcina i 

Jakuba skopiuj proszę i wklej w wyszukiwarce kolejno linki do filmów. Obejrzyj/ posłuchaj ich ze swoim dzieckiem, 

możesz pomóc dziecku wskazywać/ dotykać i nazywać wymieniane części ciała.  

 

https://youtu.be/MWlMOkcmhLM  

 

Rodzicu! Przed obejrzeniem drugiego filmu proszę o przygotowanie czegoś do dotknięcia, powąchania (może być 

cytryna, perfum, zioła), do spróbowania - czekolada, czegoś co będzie wydawało dźwięk. Podczas oglądania filmu 

proszę uaktywniać wskazane na filmie zmysły dziecka podsuwając mu coś do powąchania, posmakowania, 

dotknięcia itp. Nazywajcie części ciała  i zmysły (na przykład powąchaj cytrynę, do wąchania służy nos itp.) 

 

https://youtu.be/MnD7PFCTsVo  

 

Oskar! Dla Ciebie proponuję inne zadanie. Przeczytaj proszę niżej znajdujący się tekst. I odpowiedz pisemnie na 

pytania pod tekstem. Spróbuj wskazać wymienione w tekście narządy. Spróbuj wskazać na sobie samym miejsca, w 

których one sie znajdują. 

Na obrazku znajdują się również narządy zewnętrzne, wskaż je i nazwij. Napisz do czego one służą? 

Pomyśl, który z tych narządów jest najważniejszy? Jest taki? 

 

 



 



3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Wskażcie proszę na obrazku i na sobie wybrane części ciała i części twarzy. 

Spróbujcie je nazwać. Marcinie i Mateuszu! Wytnijcie etykiety wyrazowe i spróbujcie z pomocą rodzica je dopasować  

Rodzicu! Pomóż dziecku wykonać zadanie i dobrać etykiety do obrazków. Nazwij i pomóż wskazać. 

. Rodziców Kuby proszę, aby obok wskazywania/dotykania z dzieckiem części ciała, poćwiczyli również z synem 

trzymanie i posługiwanie się nożyczkami i wycinali z nimi po prostej w różnych kierunkach. 

Trzymam kciuki. Powodzenia. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

OSKAR! Tobie proponuję inne zadanie. Przeczytaj i wykonaj polecenie z karty pracy. A następnie rozwiąż krzyżówkę 

czytając zagadki i wpisując w odpowiednie miejsca hasła. Możesz ją przerysować lub wydrukować. 

Trzymam kciuki! Powodzenia! 

 
 

 



 
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:   

Materiały do zajęć: Drogi Rodzicu! proszę aby dziecko narysowało lub poprawiło po śladzie kontury postaci z 

wyszczególnioną twarzą i wszystkimi jej elementami. A następnie pokolorowało obrazek. Potrzebna będzie duża 

kartka. Oskar! Spróbuj zadanie wykonać samodzielnie. Zwróć uwagę na rozmieszczenie elementów na kartce. 

Rodzicom Kuby proponuję wspólne wyklejenie materiałem o wyraźnej strukturze twarzy i jej elementów. 

Trzymam kciuki. Powodzenia. 

                                                            

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
 TEMAT: Marsz, bieg po prostej z woreczkami. 
Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek. 
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; 
 

 
RR- ramiona 
 
L- lewa strona 
P- prawa strona 



Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia oddechowe 

Ćw.1Marsz po linii(sznurek; taśma) – przodem (woreczek na głowie). 
Ćw.2 Marsz po linii – tyłem (woreczek na głowie). 
Ćw.3 Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem (woreczek na głowie). 
Ćw.4 Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma (woreczek na głowie). 
Ćw.5 Marsz krokiem dostawnym(bokiem) -LN i PN (woreczek na głowie). 
Ćw.6 Marsz po linii – RR w bok z woreczkami w dłoniach. 
Ćw.7 Marsz po linii - RR w górę z woreczkami w dłoniach. 
Ćw. 8 Marsz po linii- RR do przodu z woreczkami w dłoniach. 
 
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na 
piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu. 

 

 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 
Wykonujemy 4-6 
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 

TOMATIS: Oskar K. 

Temat: Monety i banknoty. 

Rozmień pieniądze. Uzupełnij odpowiednio pola (prostokąt oznacza banknot, kółko oznacza 

monetę). Do pomocy możesz wykorzystać prawdziwe pieniążki. Poproś mamę o pomoc, jeśli 

to konieczne. 

 

 

 

Sposób 1. 
 

 

 

 

Sposób 2. 
 

 

 

 

Sposób 3. 

Narysuj swoją propozycję. 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA: Jakub W.  

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

Propozycje ćwiczeń: 

1. Nauka chodzenia z asekuracją. 

2. Dotykanie twarzy różnymi fakturami. 

            3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej 

 

TERAPIA RUCHOWA: Mateusz C. 

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

Propozycje ćwiczeń: 

1. Gniecenie gazet stopami. 

2. Wyciągnie rąk w kierunku przedmiotu w górę. 

AAC : MATEUSZ C. 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOJARZENIA 

DROGI RODZICU ! WYTNIJ Z BRISTOLU LUB KARTONU 3 KOŁA O ŚREDNICY 20 CM.PODZIEL KOŁO NA 4 CZĘŚCI ZA 

POMOCĄ FLAMASTRA.WYTNIJ OBRAZKI, ODDZIEL KARTECZKI  Z  CZASOWNIKAMI I WKLEJ KAŻDY  CZASOWNIK  

OSOBNO W KAŻDĄ JEDNĄ CZĘŚĆ KOŁA. POZOSTAŁE OBRAZKI - RZECZOWNIKI  NAKLEJ NA KLAMERKI DO BIELIZNY 

LIB NAKRĘTKI OD BUTELEK. ZABAWA POLEGA NA DOPASOWANIU ODPOWIEDNIEGO OBRAZKA - RZECZOWNIKA 

DO CZASOWNIKA NA KOLE I PRZYPIĘCIE ODPOWIEDNIEJ KLAMERKI Z OBRAZKIEM . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIĄTEK 29.05.20  

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ETAPY ROZWOJU CZŁOWIEKA 

 

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: TEMAT: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową. 
 
Przyrządy i przybory: poduszka, 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 Wymachy PN i LN w przód i tył 
stojąc na poduszce 

 
Ćw.2  Odwiedzenie kończyn górnych i 
kończyny dolnej stojąc na poduszce . 

  
Ćw.3 Toczenie piłki wokół dysku 
(poduszki ). 

 

Ćw.5 P.W. Ćwiczący w klęku podpartym.. 
Oba kolana na poduszce. Unoszenie LN ( 
trzymamy 5 sek.) to samo PN 

 Ćw. 6 P.W. Leżenie tyłem, obie 
stopy na poduszce. Ręce wzdłuż tułowia. 
Unosimy miednicę w górę i prostujemy 
LN  - powrót do P.w. To samo PN. 

 
Ćw. 7  P.w.: leżenie tyłem ( na plecach) 
NN ugięte w kolanach. Wyprostowane 
ręce przenosimy w górę i za głowę 
wykonujemy wdech. Ręce powracają ta 
samą drogą wydech. 

 
Wykonujemy 4- 
6 powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia . 
 



Ćw.4 P.W. Ćwiczący w klęku prostym. 
Przenosimy ciężar ciała na LN nogę z 
jednoczesnym odwiedzeniem PN nogi. 
RR w bok. 
( trzymamy 5 sek.) 

 

 

W. Stryła, A.M. Pogorzała – Ćwiczenie propriocepcji w rehabilitacji. 

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

                       2. TEMAT ZAJĘĆ:  Rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych po brzmieniu i wyglądzie”  

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

szkoły. 

1. RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  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. Kliknij proszę w poniższy link i oglądnijcie wspólnie krótki Poranek Muzyczny, który odbył 

się dla dzieci małych i dużych w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. Wezmą w nim udział dzieci bardzo małe i 

większe. Zwróćcie uwagę, że na instrumentach można wydawać różne głosy zwierząt i różne odgłosy.  

Posłuchajcie tez króciutkiej bajki ilustrowanej instrumentami o słoniku Babarze 

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

3.  Drogi Rodzicu, kliknij w link i spróbujcie odgadnąć, jaki to instrument?  Na początku będą to instrumenty inne, niż te, 

które poznaliśmy, ale na pewno je odgadniecie, potem już będą zagadki o instrumentach perkusyjnych. 

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

4. OSKAR. Nazwij i połącz instrument z właściwą nazwą. 

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


 

 

3. RELIGIA :  

TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO” 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha Świętego. 

Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i 

Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy 

Trójcą Świętą. 

Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 

 W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się człowiekiem, i 

Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do którego modlimy się. 

– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?  

 dał nam cały świat  

 posłał na ziemię Pana Jezusa  

 jest najlepszym Ojcem 

– Co robi dla nas Pan Jezus?  

 umarł za nas na krzyżu 

 karmi nas swoim Ciałem  

 uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy  

  umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej 

– Co czyni dla nas Duch Święty?  

 jest z nami w Kościele   

 oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa  

 daje nam siły do życia dobrocią i miłością 

Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs


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 jest zapisanie tematu w zeszycie. Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. Marcin i 

Mateusz piszą  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: ETAPY ROZWOJU CZŁOWIEKA 

 

Drodzy uczniowie! Dziś chciałabym, abyście obejrzeli/ posłuchali  filmu o etapach rozwoju człowieka. 

Rodzicu! Proszę abyś skopiował i wkleił w wyszukiwarce google link: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=G4EpK86vLNg 

 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Materiały do zajęć: 

Drodzy Uczniowie! KAŻDY CZŁOWIEK PRZECHODZI PRZEZ ETAPY ROZWOJU TAKIE JAK: 

1. NIEMOWLĘ 

2. PRZEDSZKOLAK 

3. UCZEŃ 

4. NASTOLATEK 

5. DOROSŁY 

6. OSOBA STARSZA. 

7. STARZEC 

Drogi Uczniu! Spójrz na zamieszczony obrazek i spróbuj wskazać wymienione wyżej etapy rozwoju człowieka. 

Zastanów się na którym etapie jesteś ty. Powiedz i zapisz ile masz lat i na jakim etapie rozwoju jesteś. 

Rodzicu! Pomóż dziecku wykonać zadanie. 

Trzymam kciuki. Powodzenia. 

 
 A następnie w rodzinnym albumie ze zdjęciami znajdzie siebie gdy byliście niemowlakiem, przedszkolakiem, 

uczniem w klasie młodszej. Poznajecie siebie? Następnie  porównajcie poprzednie zdjęcia ze zdjęciem 

współczesnym. Rodziców proszę o pomoc w opisaniu zdjęć dzieciom, opowiedzenie co dziecko w tamtym okresie 

lubiło robić. Może znajda się jakieś śmieszne historie. 

https://www.youtube.com/watch?v=G4EpK86vLNg


6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ  

Materiały do zajęć: 

 Drogi Rodzicu! Proszę aby dziecko wykonało rysunek w programie Paint. Rodzicu skopiuj poniższy obrazek klikając 

prawym przyciskiem myszy i wybierając ikonkę kopiuj.  

Następnie otwórz plik Paint. Po lewej stronie jest ikonka wklej. Kliknij tutaj i pojawi Ci się skopiowany obrazek. 
Zadaniem dziecka jest pokolorować obrazek na ekranie komputera oraz go zapisać a następnie przesłać na moją 
pocztę mailową. Rodzicu, pomóż dziecku w wykonaniu zadania. 
 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C. 

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

internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu: 

Dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę! 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:  

7. 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. 

8. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58   i  puścić Dziecku do 

odsłuchania dwa, trzy razy.  

9. 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. 

 

 

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


AAC: JAKUB  W. 

TEMAT:  KSZTAŁTOWANIE  SOMATOGNOZJI. KOJARZENIE I REAGOWANIE 

 DROGI RODZICU ! 
POBAW SIĘ Z DZIECKIEM W WYLICZANKĘ  „IDZIE, IDZIE...”KILKA RAZY , TAK ŻEBY MOGŁO ZAPAMIĘTAĆ , GDZIE JE 
DOTYKASZ I SKOJARZYĆ SŁOWO PODCZAS TEGO DOTYKU. ZRÓBCIE SOBIE PRZERWĘ. PÓŹNIEJ SPRÓBUJ ZNÓW 
MÓWIĆ, RÓWNIEŻ POWOLI  I CHWILĘ  ODCZEKAJ...  ZWRÓĆ UWAGĘ CZY DZIECKO REAGUJE CIAŁEM , ALBO 
WYPOWIADANĄ PRZEZ CIEBIE CZĘŚCIĄ CIAŁA. 
WYLICZANKA (dorosły mówi powoli i łapie dziecko za wymienianą część ciała, później dorosły mówi , dziecko samo 
musi odszukać -pokazać odpowiednią część ciała) 
IDZIE, IDZIE STONOGA, A TU… NOGA ! 
IDZIE, IDZIE MALEC, A TU… PALEC ! 
IDZIE, IDZIE KOŃ, A TU… DŁOŃ ! 
IDZIE, IDZIE KROWA, A TU… GŁOWA ! 
A NA KOŃCU LECI KOS, A TU… NOS ! 
  
 

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 :-) 

 

 


