
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: PRZED NAMI WAKCJE 

PONIEDZIAŁEK 22.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MIEJSCA WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU 

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! Podejdźcie proszę do kalendarza, jaki macie w domu i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy 

dzień tygodnia  i obecny miesiąc. Wskażcie i odczytajcie, który to dzień miesiąca.  

Rodziców Marcin, Mateusza  proszę o pomoc we wskazaniu oraz uważnym obserwowaniu.  

Rodzicom Kuby proponuję wymienienie wszystkich dni tygodnia i odliczanie ich na palcach syna (za każdym razem jak 
wymieniamy dzień tygodnia dotykamy jednego palca). Po wymienieniu dni tygodnia, zatrzymujemy sie dłużej na 
palcu, na którym był dzisiejszy dzień.  
Uczniowie! Od dziś zmienia się pora roku. Do wczoraj jeszcze mieliśmy wiosnę, jaką porę roku mamy teraz? Od dzisiaj 
aż do września trwać będzie lato. Przyjrzyjcie się zdjęciom, pomyślcie i powiedzcie czym różni się lato od wiosny? 
Jakie zmiany w pogodzie teraz będziemy obserwować? 

 
- Kolejnym etapem jest obserwacja pogody za oknem, w tym celu możemy otworzyć okno, aby dziecko nie tylko 

zobaczyło, ale i poczuło różne zjawiska pogodowe. Oskar  opisuje samodzielnie, to co widzi za oknem, nazywa 

zjawiska pogodowe, odczytuje temperaturę na termometrze)  

Jeżeli dziecko nie komunikuje się werbalnie, sami musimy opowiedzieć co dzieje się za oknem i pomóc dziecku to 

dostrzec/ poczuć,  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.).  

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 i dotyka symboli pogody z 

wyraźnie zaznaczonymi fakturą konturami. 

PONIEDZIAŁEK 
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JEST LATO. 

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: MIEJSCA WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU. 



2.  ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Rodzicu MARCINA, MATEUSZA, JAKUBA jeśli posiadasz w domu muszelki, kamyki i piasek z 
plaży, widokówki, pamiątki  znad morza i gór, jeziora wykorzystaj je podczas zajęć z dzieckiem. Umieść przedmioty w 
misce i poproś, aby dziecko wybierało kolejno  jeden (można zakryć  przedmioty).  
Następnie odpowiednio do wybranego przedmiotu skopiuj i wklej w wyszukiwarce jeden z proponowanych linków 
filmu i obejrzyj/ posłuchaj  z dzieckiem jego fragment, opisując miejsce.  
 
https://youtu.be/nu7wYJcp1HE         odgłosy plaży 
https://youtu.be/M17nNLpT6_4         odgłosy gór 
https://youtu.be/8Smhfgp_Q8s          odgłosy rzeki 
https://youtu.be/bLx_x3XcPhU           odgłosy jeziora 
 
Rodzicu Marcina i Mateusza!  za każdym razem po obejrzeniu filmu wskaż z dzieckiem na zdjęciu odpowiednie 
miejsce wakacyjnego wypoczynku zamieszczone na następnej stronie. 
 
  
 

 
 
OSKAR! Ciebie proszę o uważne obejrzenie filmów, których linki znajdują się wyżej i pisemne opisanie każdego z 
miejsce wakacyjnego wypoczynku. Napisz jak wyglądają? Co można zobaczyć i usłyszeć w wybranych miejscach? 
W jaki sposób można ciekawie spędzić czas w górach, nad morzem, nad rzeką i nad jeziorem. 



 

3. . ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
Materiały do zajęć: Rodzicu Marcina i Mateusza! Proszę pomóż dziecku wyciąć i dobrać obrazki z karty 
pracy znajdującej się na poprzedniej stronie. Jeszcze raz nazwijcie miejsca i czynności pokazane na 
zdjęciach. 
Oskar! Ciebie proszę o wykonanie polecenia z niżej znajdującej się karty pracy. 
 

 
Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Rodzicu! wykorzystaj dostępne w domu muszelki, kamyki 
znad morza, kamyki ozdobne. Poproś Kubę, aby je podnosił, przekładał z ręki do ręki i odkładał do miski. 
Spróbujcie policzyć kamyki, muszelki. 
 
 
 



4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
Materiały do zajęć:  Rodzicu Marcina, Mateusza! Wytnij proszę razem z dzieckiem obrazki i dopasuj je do 
wzoru, a następnie spróbujcie policzyć koszulki, spodenki, klapki, okulary, kapelusze  i dobierzcie 
odpowiednią cyfrę. Rodzicu, napisz cyfry od 1-5 na kartce i poproś dziecko, aby wskazywało cyfrę 
odpowiadającą liczbie liczonych elementów lub wskazuj razem z dzieckiem. 

 
 
OSKAR! Tobie proponuję wykonanie obliczeń i połączenie koszulek i spodenek z takimi samymi wynikami. 
Na koniec pokoloruj komplety ubrań, tak aby pasowały. 

 
 

 



5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
Drodzy Uczniowie! Czas na pracę artystyczną. Rodzicu! Przygotuj razem z dzieckiem farbki, pędzelek, 
kubek z wodą, klej magic, piasek z piaskownicy lub z plaży, 2 kartki A4 
Materiały do zajęć:  Drodzy Uczniu! Ułóż kartkę poziomo, połowę karki pomaluj niebieską farbą i odłóż do 
wyschnięcia.  
RODZICU! Wydrukuj lub narysuj według wzoru rybki i pomóż dziecku je pomalować, wyciąć i przykleić na niebieskim 
tle kartki.   Kubie i Mateuszowi proponuję wykonać rybki techniką stemplowania palcami (malujemy opuszek palca i 
odciskamy na niebieskim tle kartki, rodzic dorysowuje ogon) 

 
Drugą niepomalowaną stronę kartki smarujemy klejem i posypujemy piaskiem i pozostawiamy do wyschnięcia. 
Trzymam kciuki. Powodzenia. 
 

LOGOPEDIA: JAKUB W., MATEUSZ CH., MARCIN C. 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania już 

prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy usprawniać 

ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu zębów okrężnymi 

ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz prawy i lewy. Kolejnym 

ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca 

przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub 

przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ 

wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone 

rozumienie niestety też jest zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest 

zachowane-niestety jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u 

dzieci mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z 

dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i 

nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie sprawdzające i 

utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni kubek, jest na półce i połóż 

tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone rozumienie i należy wyćwiczać -a większość 

naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole 

kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne proszę położyć na 

kartce długopis i złożyć kartkę tak by schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do 

piórnika a z piórnika wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy i wiemy, że 

dziecko wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa przedmioty 

pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję czyli rozpoznawanie, 

pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie lepsze efekty w stymulacji 

mózgu.  

Twardochleb Zofia. 



TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Leżenie  tyłem, przyciągamy  rękoma do klatki piersiowej  na zmianę raz jedną nogę raz drugą (10razy). 
2. Siad, plecy oparte o ścianę, nogi proste, wyciągamy ręce do góry, dotykamy dłońmi ścianę i opuszczamy (10 razy). 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego  (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów metody 
Weroniki Sherborne. 
Drogi Rodzicu! 

Na zajęcia proszę przygotować koc. 

1. Usiądźcie na dywanie.  

2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka. 

3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać. 

4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod    

    kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem. 

    Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać,  

    głaskać i uciskać dziecko. 

7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach po  

    podłodze, na przemian za ręce i nogi. 

8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie strony. 

9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i wyregulować  

    oddech.  

 

 

WTOREK 23.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WAKACYJNE RADY I PRZESTROGI. 

 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: Bezpieczne wakacje – bezpieczeństwo podczas gier i zabaw. 

Drogi rodzicu bardzo proszę o odczytanie dzieciom  poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji!!!  

 

 



 

 

 

 Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.  

 Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

 Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym 

świetle. 

 Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

 Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

 Nie rozmawiaj z obcymi. 

 Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

 Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

 Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

 Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

 Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach. 

 Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

 Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

 Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na 

zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

 Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie 

buty w czasie wycieczki w góry. 

 W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

 Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

 Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

 Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

 Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

 Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. 

 Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

 Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

 Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go 

pogłaskać. 

   

Dziękuję rodzicom i opiekunom za współpracę w realizacji zdalnego nauczania z wychowania fizycznego. 

Udanego wypoczynku!!!!! 

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE: 

Drodzy Uczniowie! Podejdźcie do kalendarza, jaki macie w domu  i wskażcie dzisiejszą datę, zwróćcie uwagę na dzień 

i miesiąc. Jakie mamy dzisiaj święto? Dziś jest Dzień Ojca.  

Złóżcie swojemu tacie życzenia z okazji JEGO święta. Droga mamo, pomóż dziecku złożyć życzenia. 

 

 Uczniowie!  Zapiszcie teraz 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 

23  CZERWCA 2020 

JEST LATO 

TEMAT: WAKACYJNE RADY I PRZESTROGI? 

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ : 

Materiały do zajęć:  Drodzy uczniowie! Dzisiaj dowiecie się o tym jak bezpiecznie zachowywać się podczas wakacji. 

Uważnie obejrzyjcie proponowany przeze mnie film. 

Rodzicu! Skopiuj proszę i wklej w wyszukiwarce proponowany link, pod którym znajduje się film edukacyjny o tym 

jak bezpiecznie spędzić wakacje. Obejrzyj go ze swoim dzieckiem.  



Drodzy uczniowie spróbujcie powiedzieć/ wskazać na obrazkach główne zasady, jakie należy przestrzegać podczas 

pobytu na d wodą, w górach, na słońcu, w lesie. Oskar Ciebie proszę o zapisanie tych zasad w zeszycie. 

 

https://youtu.be/N4X0RhlMf7Y 

 

 
 

 
 

 



 
 

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Drodzy Uczniowie! Czas na podsumowanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania wakacji w różnych 

miejscach.  

Rodziców Marcina i Mateusza proszę o wycięcie i połączenie obrazków i etykiet z karty pracy znajdującej się wyżej. 

Oskar! Ciebie proszę, abyś przeczytał i wykonał polecenia z karty pracy znajdującej się na drugiej stronie.. 



 
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 

 
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
Materiały do zajęć:  Rodzicu MARCINA, MATEUSZA, OSKARA! Wydrukuj proszę obrazek, aby dziecko mogło go 
pokolorować. Oskar pokoloruj obrazek i przeczytaj rady zamieszczone na obrazek. 
RODZICU KUBY! Proponuję wykleić  kontury gór i jeziora u podnóża gór. Zadanie wykonajcie za pomocą materiałów o  
wyraźnej strukturze. Góry można wykleić z plasteliny, poprzez rozcieranie, pozostałe elementy proszę wykleić pastą 
do zębów. 



 
TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K. 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Leżenie  tyłem, przyciągamy  rękoma do klatki piersiowej  na zmianę raz jedną nogę raz drugą(10razy). 

2. Siad, plecy oparte o ścianę, nogi proste, wyciągamy ręce do góry, dotykamy dłońmi ścianę i opuszczamy ( 10 razy). 
 

 

 

 



ŚRODA 24.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: JESTEM BEZPIECZNY W INTERNECIE .  

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

   TEMAT ZAJĘĆ:  Osłuchanie z piosenką „Pojedziemy na wycieczkę” ,  muzykujemy do piosenki 

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, DRODZY UCZNIOWIE  po raz ostatni spotykamy się w tym roku szkolnym. Trudny to był rok a 
szczególnie ostatnie miesiące, jednak wspólnie dotrwaliśmy do końca. Dzięki pomocy rodziców mogliście bawić się 
na zajęciach z muzyki. Było inaczej niż w szkole, nie było naszych tańców, gry na instrumentach, zajęć ruchowych i 
naszej relaksacji. Trudno przeprowadzać zajęcia muzyczne zdalnie, nie wszyscy mieli dostęp do Internetu, jednak 
sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmiany. Mam nadzieję, że pracowaliście i bawiliście się  wspaniale, sami i z 
Rodzicem, który wam bardzo pomagał. Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Proszę o 
przesłanie udokumentowanej pracy, tej, którą udało Wam się zrobić i przesłanie do wychowawcy.  

Z otrzymanych już zdjęć i filmików widzę, że dzieci bawiły się super! 😊 

3. Drodzy Rodzice, drogie dzieci, w tym ostatnim tygodniu wspólnie pobawimy się i będziemy muzykować przy 
piosence „Pojedziemy na wycieczkę” . Jeżeli macie Państwo możliwość, kliknijcie w link z piosenką a następnie 
przeczytajcie dziecku jeszcze raz słowa całej piosenki. Podczas czytania, dziecko wskazuje, jakie przedmioty możemy 
wziąć na wycieczkę,  nazywa je lub próbuje powtórzyć za Wami. 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=VsBhRrL_xCo 
„Pojedziemy na wycieczkę” 

Każdy z nas zabierze z sobą dziś ekwipunek na najbliższe dni, koc i wędkę, okulary też. 

Wszystko może przecież zdarzyć się. I latarkę także dobrze mieć, jeśli w ciemnym lesie zgubisz się. 

Znajdziesz drogę do przyjaciół swych, bo nareszcie wyruszamy dziś! 

 

Śpiewajmy: je, je - pojedziemy gdzieś daleko, je, je- szkoła znika już za nami, je, je-to wycieczka wyczekana,  

je, je-nasza pani roześmiana, je, je- cała klasa w autobusie, je, je-śpiewa głośno tak. 

 

Każdy chciałby już na miejscu być, nie możemy się doczekać chwil,  

w których zabaw czar otuli nas. Niech już nasz autobus dotrze tam! 

  

 

 

 

 

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


4. Posłuchajcie proszę jeszcze raz lub przeczytajcie tekst piosenki. Odpowiedzcie na pytania. 

- Jakie sylaby powtarzają się w refrenie? Drogi Rodzicu, przeczytaj jeszcze raz ale tylko sam refren wyklaskując  

i powtarzając wspólnie sylabę je - je. Zamiast klaskania wykorzystajcie instrument, który ostatnio zrobiliście 😊   

 - Czym dzieci jechały na wycieczkę? Odszukaj, nazwij i wskaż na ilustracji. 

 

5. Posłuchajcie piosenki jeszcze raz wspólnie śpiewając refren i grając na wykonanym instrumencie. Przeczytajcie tekst 

piosenki wystukując refren na wykonanym instrumencie. 

6. Kolejne zadanie jest skierowane do uczniów, którzy mają dostęp do Internetu. Są to zagadki środków 

transportu.  

Po kliknięciu w link pojawi się zdjęcie, potem cała nazwa, jej podział na sylaby i odgłos. Drogi Rodzicu, tutaj będzie 

niezbędna Państwa pomoc. Po usłyszeniu nazwy pojazdu w sylabach np. sa–mo-chód zatrzymajcie filmik ( kliknijcie 

ekran w dowolnym miejscu) i wspólnie z dzieckiem spróbujcie wyklaskać i wypowiedzieć sylaby. Dzieci niemówiące 

wyklaskują a rodzic rytmizuje nazwę. Ponownie kliknijcie w dowolne miejsce ekranu i usłyszycie odgłos tego pojazdu.  

Miłej zabawy 😊 

- https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4  

6. Zadanie dla uczniów, którzy otrzymali wydrukowane karty pracy i nie maja dostępu do Internetu 

Dziecko wycina sylaby nazwy pojazdów pod linią (2), odszukuje właściwą sylabę i nakleja (1). Dzieci, które nie znają 

literek wykonują zadanie dopasowując obrazek do obrazka (3). 

1.  

 

 

  

 

 

 

                                                       2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   SA MO LOT  PO CIĄG 

   SA MO CHÓD STA TEK 

   SA MO LOT PO CIĄG 

STA TEK 
   SA MO CHÓD 

https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4


 

3.  

 

 

Wszystkim Rodzicom i uczniom życzę spokojnych wakacji i dobrego wypoczynku.   

2. 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.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 

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



 
Ćw.5  Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 
przysiadzie. Trzymając się kolan 
przetaczają się na plecy, a następnie 
starają się wrócić do przysiadu. 

 

Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko 
wykonuje wdech nosem, a następnie 
silnie dmucha na szarfę. 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 

3. RELIGIA:  

TEMAT: JA I JEZUS NA WAKACJACH 

Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom 

Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz odpoczywać, bawić się, a  

Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej, a także 

w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i  nigdy cię nie opuści. 

Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16 

W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie. Nie 

zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych! 

Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c  

Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu! 

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

Drodzy Uczniowie! Ostatnio z powodu pandemii koronawirusa, zmuszeni jesteśmy częściej niż do tej pory korzystać z 

Internetu! Internet tak samo jak ulica może być niebezpiecznym miejscem. Chciałabym, abyście uważnie obejrzeli/ 

posłuchali filmów, jakie Wam proponuję i poznali, jakie niebezpieczeństwa czyhają na Was w sieci i co robić, aby ich 

unikać. 

Obejrzyjcie filmy i spróbujcie odpowiedzieć na pytania (zwłaszcza Ty Oskar) 

1. Jakich danych nie wolno podawać w sieci? 

2. Czy zawsze wiemy kim jest osoba, z którą się kontaktujemy za pomocą Internetu? 

3. Czy wszystkie zdjęcia możemy opublikować na swoim profilu? Jeśli nie to dlaczego? 

4.  Co robić, jeśli trafimy na jakąś niebezpieczną lub nieznaną stronę internetową? 

http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c


Rodzicu! Skopiuj i wklej w przeglądarce kolejno proponowane przeze mnie linki do filmów, które pomogą 

Twojemu dziecku zrozumieć, dlaczego Internet może być niebezpieczny. 

Obejrzyjcie wspólnie/ posłuchajcie tych krótkich filmików edukacyjnych. 

 

https://youtu.be/jXPJgcbc1zQ 

https://youtu.be/OSb4xcjeF0s 

https://youtu.be/-1rkVflmsKA 

https://youtu.be/vZA1Ik78sbk 

https://youtu.be/imLz4TTZ3iw 

https://youtu.be/vIdtk2jWVKE 

 

Drodzy uczniowie! Na zakończenie możecie pokolorować obrazek. 

 
 
6. KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Dzień dobry. To już ostatnie nasze spotkanie. Cieszę się, że braliście aktywny udział w zajęciach kółka plastycznego. 

Wasze prace zawsze cieszyły moje oczy. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanych wakacji. 

Temat ostatniego kółka to „Wakacje”. Proszę narysujcie, co byście chcieli zrobić podczas wakacji   ( może to być coś 

nierealnego, to mają być marzenia, raz sobie pozwólcie, a co).  

Życzę przyjemnej pracy i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Pani Beata. 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  OSKAR K. 

Temat: Wakacje, ach wakacje. 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 lody, następnie w kostkę do gry planszowej .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ” Nieśmiałe wakacje”.  
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną kostkę z 

zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo. 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:  JAKUB W. 

Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego  (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów metody 
Weroniki Sherborne. 
Drogi Rodzicu! 

Na zajęcia proszę przygotować koc. 

1. Usiądźcie na dywanie.  

2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka. 

3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać. 

4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod    

    kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem. 

    Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać,  

    głaskać i uciskać dziecko. 

7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach po  

    podłodze, na przemian za ręce i nogi. 

8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie strony. 

9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i wyregulować  

    oddech.  

 

AAC :  MARCIN C. 

KOLOROWY SPACER   

                  Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacerze swoim dzieckiem .Poproś , aby obserwowało środowisko dookoła siebie. 

Znajdźcie różne rzeczy w podanych kolorach i narysujcie je .Miłej zabawy ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W. 

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

Propozycje ćwiczeń: 

1. Dotykanie mokrej i suchej ziemi- ugniatanie, wąchanie , przesypywanie. 

2. Chód z asekuracją. 

        3. Formowanie kul z gazety 

 

CZWARTEK 25.06.20 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZNAM NUMERY ALARMOWE I LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH ZA MOJE 

BEZPIECZEŃSTWO. 

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 

25 CZERWCA 2020 

JEST LATO. 

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: ZNAM NUMERY ALARMOWE I LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH ZA MOJE BEZPIECZENSTWO. 

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:  Drogi Uczniu! Przyjrzyj się zdjęciom i spróbuj powiedzieć, co na nich się stało? Co należy 

zrobić, gdy jesteście świadkami sytuacji widocznych na zdjęciach? 

 

 



Rodziców  Kuby proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce google proponowanego linku do piosenki o 

numerach alarmowych i uważne posłuchanie piosenki. 

 

https://youtu.be/R3Qp8KfJSHw 

 

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

 

 Materiały do zajęć: Rodzicu! skopiuj kolejno i wklej w wyszukiwarce wskazane linki do filmów edukacyjnych o 

numerach alarmowych i ludziach odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. 

 

https://youtu.be/yv0YdFZHmgM   

https://youtu.be/vJFykFWgWsw 

https://youtu.be/2sk-r_j0vGc 

 

Drodzy Uczniowie! Uważnie obejrzyjcie filmy i wskażcie na obrazkach numery i właściwe służby. Oskar, Ciebie proszę 

dodatkowo o udzielnie pisemnej odpowiedzi na niżej znajdujące się pytania. 

Następnie wykonajcie polecenie z karty pracy znajdującej się na kolejnej stronie. Rodzicu! Pomóż  swojemu dziecku 

w wykonaniu zadania. 

 
 



 
 

Rodziców Kuby! Proszę o napisanie na kartce dużymi cyframi europejskiego numeru alarmowego 112 i wyklejenie go 

plasteliną.  

Trzymam kciuki. Powodzenia. 

 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Rodzicu! Proszę, wydrukuj obrazek do pokolorowania i pokoloruj z dzieckiem tylko te fragmenty obrazka, które 

mówią o sytuacjach, w których należy dzwonić pod numery alarmowe i o ludziach odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i ratujących życie. Dopasujcie sytuacje do odpowiednich osób.  

Oskar, proszę, abyś samodzielnie pokolorował obrazek. 



 
 

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
TEMAT: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową. 
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek; 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; 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotuj linie według zdjęcia 
poniżej. 

 
Ćw.1  Toczenie piłki po jednej linii 
przodem i powrót przodem po 
drugiej linii. 
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.  

 

Ćw.5 Toczenie piłki po jednej linii przodem.  
Ćw.6 Jw. po linii tyłem. 

 
Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii przodem . 
Ćw.8 Jw. po linii tyłem. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ćw.3 Toczenie piłki między liniami 
przodem. 
Ćw.4 Jw. toczenie tyłem. 

 

Ćwiczenie oddechowe 
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w 
dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko, 
aby to utrzymywało się jak najdłużej w 
powietrzu. 

 

 
 
 

TOMATIS: Oskar K. 

Temat: Mały teścik wiedzy. Pozdrowienia z wakacji. 

zad. 1 Przy każdej nazwie pory roku wypisz po 3 rzeczowniki, które kojarzą Ci się z właśnie z tą porą roku. Pamiętaj, 

rzeczownik odpowiada na pytania : kto? co? 

WIOSNA - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

LATO - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

JESIEŃ - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ZIMA - ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zad. 2 Odmień prze osoby czasownik „pływać” w czasie teraźniejszym. 

 Liczba pojedyncza  Liczba mnoga 

ja  my  

ty  wy  

On 
Ona 
ono 

 Oni 
one 

 

 

zad. 3 Ułóż zdania z przymiotnikami: 

żółty ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

stare ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mała ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zad. 4. Zbliżają się wakacje. Napisz pozdrowienia z wakacji do koleżanki lub kolegi. 

Pamiętaj o adresie i własnym podpisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
....................................................................... 
 
…………..-………………… 



TERAPIA RUCHOWA: Jakub W.  

Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego  (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów metody 
Weroniki Sherborne. 
 

Drogi Rodzicu! 

Na zajęcia proszę przygotować koc. 

1. Usiądźcie na dywanie.  

2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka. 

3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać. 

4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod    

    kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem. 

    Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać,  

    głaskać i uciskać dziecko. 

 

TERAPIA RUCHOWA: Mateusz C. 

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

Propozycje ćwiczeń: 

3. Dotykanie mokrej i suchej ziemi- ugniatanie, wąchanie , przesypywanie. 

4. Formowanie kul z gazety. 

 

AAC : MATEUSZ C. 

MATEUSZ CH. - AAC  -  KOLOROWY SPACER                    

 Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacerze swoim dzieckiem .Poproś , aby obserwowało środowisko dookoła siebie. Znajdźcie różne 

rzeczy w podanych kolorach i narysujcie je .Miłej zabawy ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

               

PIĄTEK 26.06.20  

KOCHANI UCZNIOWIE! DRODZY RODZICE! 

NADSZEDŁ DZIEŃ KOŃCA ROKU SZKOLNEGO I POCZĄTKU ZASŁUŻONYCH WAKACJI. 

UCZNIOWIE! DZIĘKUJĘ WAM ZA PRACĘ I ZAANGAŻOWANIE W WYKONYWANIE WASZYCH OBOWIĄZKÓW 

UCZNIOWSKICH W TRAKCIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO. 

DRODZY RODZICE! DZIĘKUJĘ ZA ZAANGAŻOWANIE, WSPÓŁPRACĘ I POMOC DZIECIOM W REALIZOWANIU 

ZADAŃ.  

ZAPRASZAM PO ODBIÓR ŚWIADECTW I ZASŁUŻONYCH NAGRÓD 26 CZERWCA 2020 O GODZINIE 10:40 Z 

ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD REŻIMU SANITARNEGO. 

ŻYCZĘ  DUŻO SŁOŃCA, UDANEGO WYPOCZYNKU ORAZ WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI. 

                                       Wychowawca klasy 

 

 


