
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIELKANOC 

 

PONIEDZIAŁEK  29.03.2021r. 

Temat ośrodka dziennego: Tradycje i ozdoby wielkanocne w Polsce. 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

 Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę 

roku, pogodę za oknem.  

Proszę odtworzyć film https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg (należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i 

kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem) 

 

Po obejrzeniu przez dziecko filmu możecie Państwo zadać pytanie: Co podobało Ci się w tym filmie? O 

czym był film? itp.  

Chciałabym, aby zapytali Państwo dzieci o nadchodzące święta Wielkanocne: 

- Jaka jest teraz pora roku? (pomocą może służyć poniższy obrazek). 

 
- Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, kiedy jest wiosna? (notatka w zeszycie pod lekcją: Zwiastuny 

wiosny). 

- Jakie będziemy obchodzić święta? 

- Jakie znacie zwyczaje związane ze świętami Wielkanocnymi? (pomoc: koszyczek wielkanocny, 

malowanie jajek, święcenie palm). Możecie Państwo skorzystać z ilustracji, aby naprowadzić dzieci na 

prawidłową odpowiedź.  

  

 

Tradycją wielkanocną jest także przygotowywanie ozdób świąteczno-wiosennych. 

Proszę zapytać dzieci jak można ozdobić  mieszkanie, dom na nadchodzące święta. (przykładowe zdjęcia z 

internetu). Proszę, aby chłopcy spróbowali opisać ilustracje. 

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


 

  

 

Jakub może wykonać zadania manualne, które mają Państwo w domu, a następnie zadanie związane z 

przekładaniem jaj ugotowanych na twardo z jednej miski do drugiej przy pomocy chochli lub dużej łyżki. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:  

Chciałabym, aby dzieci napisały w zeszycie: 

 

PONIEDZIAŁEK 

29 MARCA  2021 ROK 

OZDOBY WIELKANOCNE. 

 

Na chwilę zatrzymajmy się przy tradycji malowania jaj. Proszę aby rodzic przeczytał dziecku poniższy 

tekst. Hubert może przeczytać samodzielnie.  

 

 

Po przeczytaniu tekstu można zadać dziecku pytanie: Na jakie święta ludzie malują jajka? Co ludzie malują 

na pierwszej pisance? A co na kolejnych? 

Następnie proszę, aby dziecko wykonało poniższe zadanie: (Rodzicu proszę narysuj w zeszycie dziecka 

cztery jajka. Zadaniem ucznia jest ozdobić wszystkie pisanki, tak żeby każda z nich była inna). 



 
 

 Dodatkowo uczniowie mogą, nie muszą wykonać pracę domową ze str.16 i 17 w książkach "Prace 

domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" Olgi Kłodnickiej. 

 Jakub będzie wykonywał ćwiczenia na rozumienie mowy. Rodzicu proszę, abyś położył na stole 

dwa przedmioty (np. jajko, piórko). Usiądź naprzeciw Kuby i powiedz "Daj jajko". Zadaniem dziecka jest 

podanie rodzicowi pożądanego przedmiotu. Przedmioty można zmieniać. Ważne: Na stole muszą sie 

znajdować tylko 2 przedmioty. Za dobrze wykonaną pracę dziecko otrzymuje nagrodę. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Dziś będziemy przygotowywać ozdoby wiszące z papieru. Girlanda papierowa z jajek 

 
 

Potrzebne będą: 

• Papier w kolorze różowym, fioletowym, białym i zielonym. Możesz także wybrać ulubione kolory 

dziecka 

• kolorowe, wąskie taśmy samoprzylepne lub kolorowy papier + klej 

• sznurek lub tasiemkami 

• dziurkacz, nożyczki 

W papierowych jajkach robimy dwie dziurki za pomocą dziurkacza lub nożyczek. Następnie przeplatamy 

sznurek lub tasiemkę przez dziurki. Ozdabiamy jajka papierem samoprzylepnym i wieszamy nasza ozdobę, 

dekorując mieszkanie, dom. 

Szablon papierowego jaja jest zamieszczony na stronie https://www.matczynefanaberie.pl/wielkanocne-

ozdoby-ktore-zrobisz-z-dziecmi/ 

W razie jakichkolwiek trudności proszę o kontakt do mnie, pomogę. Miłej zabawy.  

Jakub koloruje farbami plakatowymi kontur jajka używając palców, nie pędzla. 

WTOREK 30.03.2021 r. 

Temat ośrodka dziennego: Prima Aprilis 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, 

pogodę za oknem.  

 

Drogi rodzicu! Proszę, abyś wprowadził dziecko w atmosferę tajemniczości.   

Dzisiaj będzie mowa o pewnym specjalnym dniu. Zanim powiem, o jaki dzień chodzi, proszę, abyś 

rozwiązał zagadkę (Drogi rodzicu przeczytaj wraz z dzieckiem ten tekst): 

https://www.matczynefanaberie.pl/wielkanocne-ozdoby-ktore-zrobisz-z-dziecmi/
https://www.matczynefanaberie.pl/wielkanocne-ozdoby-ktore-zrobisz-z-dziecmi/


MOGĄ TO ROBIĆ CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI, 
DOROŚLI TO ROBIĄ CZASAMI. 
ROBIMY TO ZWYKLE WTEDY, 
GDY DOBRY HUMOR MAMY, 
GDY KTOŚ POWIE COŚ ŚMIESZNEGO, 
KIEDY ZDARZY SIĘ COŚ MIŁEGO. 
A KAŻDY WAM POWIE, ŻE ON TO - ZDROWIE 

 (rozwiązanie: ŚMIECH) 

 

 Rodzicu teraz możesz zapytać dziecko, czy domyśla się, o jaki dzień chodzi. Jeżeli się nie domyśla, 

poinformuj dziecko, że istnieje taki dzień, jak prima aprilis. Zadaj pytanie, czy dziecko wie, co to za dzień? 

Co się robi w prima aprilis? 

Można na koniec podsumować, że prima aprilis to święto żartów i uśmiechu. Dzień, w którym ludzie starają 

się nawzajem w zabawny sposób oszukać albo zrobić jakiegoś psikusa. Nawet gazety i telewizja biorą w 

tym udział, wplatając do wiadomości informacje nieprawdziwe. 

Drogi rodzicu przekaż proszę dziecku, że śmiano się już bardzo, bardzo dawno temu. Śmieją się ludzie na 

całym świecie, bez znaczenia jest kolor skóry, płeć, wiek, język itd. 

Rodzicu zadaj dziecku pytanie: dlaczego ludzie lubią się śmiać? 

Można dziecku podpowiedzieć, że śmiech wpływa na cały organizm: pozwala na rozluźnienie ciała i 

polepsza samopoczucie. Pomaga odreagować napięcie, zdenerwowanie, jest w stanie zmniejszyć poziom 

lęku. Gdy się śmiejemy, głębiej oddychamy, a co za tym idzie – coraz lepiej dotlenia się cały organizm, i – 

co najważniejsze – dotlenia się mózg.  

Rodzicu możesz wraz z dzieckiem przeczytać informacje na temat Prima aprilis: 

Jakub może wykonać zadania manualne, które mają Państwo w domu (wybór pozostawiam Państwu). 

Teraz proponuję odtworzenie filmu oto link https://www.youtube.com/watch?v=oZcEtYjJlJI (należy 

wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem).  

Po obejrzeniu filmu można zapytać dziecko, co mu się podobało najbardziej.  

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Chciałabym, aby dzieci napisały w zeszycie: 

WTOREK 

30 MARCA 2021 ROKU 

PRIMA APRILIS. 

Drogi rodzicu poproś dziecko, aby odnalazło w internecie jakiś żart, który mu sie podoba i zapisało go w 

zeszycie.  

 Po  zapisaniu żartu w zeszycie proszę, aby dziecko wykonało pracę domową ze str.18 i 19 w 

książkach "Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" Olgi Kłodnickiej. 

Jakub będzie wykonywał ćwiczenia na rozumienie mowy. Rodzicu proszę, abyś położył na stole trzy 

przedmioty (np. jajko, piórko). Usiądź naprzeciw Kuby i powiedz "Daj jajko". Zadaniem dziecka jest 

podanie rodzicowi pożądanego przedmiotu. Przedmioty można zmieniać. Ważne: Na stole muszą sie 

znajdować tylko 3 przedmioty. Za dobrze wykonaną pracę dziecko otrzymuje nagrodę. 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Drogi rodzicu! Dziś mam do zaproponowania przygotowanie wieńca pisankowego z papieru. 

  
 

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


To fajny pomysł na piękny i własnoręcznie zrobiony wieniec wielkanocny, który będzie ozdobą naszego 

domu.  

 

Potrzebne będą: 

• Karton  

• Kolorowy papier 

• Papier we wzorki 

• Klej do papieru 

• Piórka, kuleczki, taśma materiałowa na kokardę 

• Ozdobna taśma kolorowa do ozdabiania kartonowych pisanek typu washi tape 

Krok1. wycinamy z kartonu koło , tak jak na obrazku poniżej.  

 
Krok2. Wycinamy z kolorowego i wzorzystego papieru jajka. Następnie przyklejamy je do kartonowego 

koła.  

 Gotowe. Szablon jaka można 

pobrać ze strony https://www.matczynefanaberie.pl/wielkanocne-ozdoby-ktore-zrobisz-z-dziecmi/ 

 

Jakub - proszę wyciąć  Kubie kilka jajek z kolorowego papieru. Zadaniem chłopca będzie układanie z 

pomocą rodzica na wyciętym kole-wieńcu papierowych jajek. 

   

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Przyrządy i przybory: woreczki; 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; krążenia bioder. 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa 
strona 

Ćw.1  Przysiad z piłką. Stań z szeroko rozstawionymi stopami, trzymając obiema rękami  

piłkę przed sobą. Kucnij i opuść piłkę lekarską na podłogę. Wróć do pozycji 

początkowej i piłkę nad głowę. 

 
Ćw.2 Marsz w miejscu z woreczkami w dłoniach. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matczynefanaberie.pl/wielkanocne-ozdoby-ktore-zrobisz-z-dziecmi/


 
Ćw.3 Wznos piłki nad głowę. Unieś piłkę  po przekątnej nad głową w prawo, prostując 

ramiona, jednocześnie rozkładając lewą nogę na bok. Opuść do pozycji początkowej. 
P i L. 

 
Ćw.4 Naprzemienne  unoszenie kolan z wznosem RR w bok. 

 
Ćw.5 Podpór przodem. Wypchnięcie bioder w górę (wytrzymujemy 3 sek). 

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

 

 

Wykonujemy 

6-10  

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA 31.03.2021 r. 

Temat ośrodka dziennego: Ozdoby wielkanocne. 

 

RELIGIA: 

Temat: Śpiewamy Zmartwychwstałemu radosne „Alleluja” 

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

podaje link https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs 
Po wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ….. 

BLASKIEM JAŚNIEJE NOC…. 

 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE 

CHRYSTUSA” poniżej podaje link 

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

Drodzy Rodzice! 

Bardzo proszę zachęćcie swoje Dzieci do przygotowania Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie 

pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed Świętami Wielkanocnymi przyjmij Państwo i Drodzy 

Uczniowie życzenia : 

…Aby Zmartwychwstały Pan błogosławił na każdy nadchodzący dzień. 

Życzę wiele prawdziwej radości, ogromu miłości i ludzkiej życzliwości, dla Ciebie 

i całej Rodziny. 

Z zapewnieniem o modlitwie 

Katechetka  

MUZYKA 

 

TEMAT ZAJĘĆ:  Zabawa przy piosence. Wielkanocne zajączki”, ilustracja ruchowa do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw


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

nasze zajęcia. Proszę przeczytać tekst piosenki. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – 

rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech  na twarzy, słońce – 

wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę. 

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

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

 

2. Drogi rodzicu. Odszukajcie na You tube piosenkę „Wielkanocne zajączki”.  (palcem lewej ręki naciśnij i 

przytrzymaj Ctrl, kursorem najedź na podany link, kliknij. Zaraz  połączysz się z piosenką. Postępuj tak z 

innymi wysyłanymi linkami)  https://www.youtube.com/watch?v=CMQQJysu9A0. 

 Jeżeli dziecko Państwa nie ma dostępu do Internetu, proszę przeczytać tekst piosenki lub dziecko samo 

czyta  

 

1. Był mały zajączek, wielu braci miał, w dzień biegał po łące, nocą w lesie spał, 

Zbudził go baranek: „ Czas zajączku wstać, dzisiaj jest Wielkanoc,  

worki z łakociami, worki z łakociami musisz dzieciom dać…” 

Ref: Dziś do wszystkich dzieci rankiem trzeba biec, przez pola i lasy leć zajączku, leć… 

Worki z łakociami dzisiaj dzieciom dasz, woła ciebie, woła wielkanocny czas… 

2.Nasz mały zajączek wielu braci miał,  więc pobiegł na łąkę, worki braciom dał. 

Dzieci już się cieszą, czeka każdy dom, a zajączki śpieszą,  

biegną lasem, polem, biegną polem, lasem i szczęśliwe są… 

 

3. Po wysłuchaniu piosenki lub tekstu, wskaż na ilustracjach poniżej, które zwierzątka występują w 

piosence   

4. Odpowiedz na pytanie lub wskaż na ilustracji – Co zajączki roznosiły dzieciom? 

 

  

 

 

5. Na podstawie 

tekstu lub słuchanej piosenki, powiedz lub wskaż na ilustracji jaki charakter ma piosenka. Pokaż 

wszystkie minki, pasujące do 

piosenki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMQQJysu9A0


6. Ostatnim zadaniem zajęć, będzie zabawa ruchowa.  Przy piosence dziecko naśladuje zajączka ( kica 

po pokoju, udaje, że śpi, znów kica. Barankiem będziesz TY, rodzicu  lub ktoś z domowników. 

Budzicie zajączka i razem z woreczkiem lub kolorową reklamówką biegacie , podskakujecie i 

udajecie, że roznosicie smakołyki.  Zabawę można powtórzyć kilka razy, raz dziecko jest zajączkiem 

a barankiem ktoś z domowników a  potem na odwrót.  

Wesołej zabawy        

 

               ŻYCZĘ PAŃSTWU  ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT   

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

  

 Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę 

roku, pogodę za oknem.  

Zaczniemy od zabawy matematycznej. Drogi rodzicu wejdź w poniższy link 

https://wordwall.net/pl/resource/1351011/wielkanocne-liczenie  

(należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z 

zadaniem) 

Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniej cyfry. Miłej zabawy! 

 Następnym etapem lekcji będzie wykonanie pisanki sposobem kodowania. Nie trzeba drukować 

poniższej tabelki, wystarczy dać dziecku kartkę w kratkę, efekt będzie podobny. Zadaniem dziecka jest 

pokolorowanie oznaczonych pól na dany kolor. Chłopcy wykonywali juz podobne zadania.  

 Drogi rodzicu dobrze jest, aby pokazywać dziecku palcem oznaczenia pól np. 2A, po pokolorowaniu 

przez dziecko można skreślić mu zaznaczony już punkt. 

Powodzenia! 

 

PISANKA 

 

Mam nadzieję, że dzieci poradziły sobie z zadaniami. W razie potrzeby służę pomocą.  
 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1351011/wielkanocne-liczenie


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Drogi rodzicu! Dziś zaproponuję wykonanie słoika wielkanocnego na ciastka.  

Do wykonania ozdoby przydadzą się: słoik, farby plakatowe, pędzle/gąbki, wydrukowany/narysowany 

szablon zajączka, nożyczki, klej lub taśma malarska, tasiemki, wstążki. 

Krok 1: wydrukuj lub narysuj zajączka, a następnie za pomocą nożyczek wytnij go i przyklej do słoika. 

Wskazówka: narysowanie/odrysowanie od szablonu na taśmie malarskiej ułatwia przyklejenie kształtu do 

szkła. 

 

Krok 2: zabezpiecz miejsce pracy, np. folią malarską, a następnie przystąp do malowania słoików. 

 

Krok 3: kiedy słoiki wyschną, delikatnie odklej szablony. Jeśli farba podczas malowania wpłynęła pod 

szablon – wystarczy posłużyć się szpilką lub igłą, aby sprawnie wyrównać kształt. 

 

Krok 4: ozdób za pomocą wstążek, tasiemek lub materiału wieczko od słoika. 

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 

Doskonalenie sprawności ruchowej  na torze przeszkód 

Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk. 

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; Krążenia 
bioder L i P. 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

https://allegro.pl/kategoria/budownictwo-i-akcesoria-pozostale-126?bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-3-1003&offerTypeBuyNow=1&order=m&stan=nowe&string=p%C4%99dzle&bi_s=internal&bi_c=lDZggg0zAIb&bi_m=dom-i-ogrod-art-txtLink&bi_term=DIY-poradnik-expert
https://allegro.pl/kategoria/sciany-i-elewacje-pozostale-46163?bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-3-1003&offerTypeBuyNow=1&order=m&stan=nowe&string=ta%C5%9Bma%20malarska&bi_s=internal&bi_c=lDZggg0zAIb&bi_m=dom-i-ogrod-art-txtLink&bi_term=DIY-poradnik-expert
https://allegro.pl/kategoria/ozdoby-swiateczne-i-okolicznosciowe-wielkanoc-11995?bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-3-1003&offerTypeBuyNow=1&order=m&stan=nowe&string=wst%C4%85%C5%BCki%20i%20tasiemki&bi_s=internal&bi_c=lDZggg0zAIb&bi_m=dom-i-ogrod-art-txtLink&bi_term=DIY-poradnik-expert


Rozstawiamy  tor przeszkód wg schematu (numery 
ćwiczeń ). Wykonujemy ćwiczenie i przechodzimy do 
następnego. 
Ćw.1  Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i odpycha się 
od podłogi (3-4m) 

 
Ćw.2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po linii 
(sznurek)stara się utrzymać równowagę. 

 
Ćw.3 Slalom na czworakach. 

 
Ćw.4 Przejście pod  laseczka gimnastyczną (kijkiem). 

 
Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną ( kijkiem). 

 
 

Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana od 
góry do dołu( w następnym powtórzeniu od dołu 
do góry) 

 
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje przeskoki 
lub przejścia. Szarfy ustawione w odległości 20-30 
cm 

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

 

 
 
 
 
Pw. – pozycja 
wyjściowa 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 3 - 
6  powtórzeń  
każdej serii 7 
ćwiczeń . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia:  Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERAPIE I KÓŁKA 

KOŁO TECHNICZNE- p. Łukasz Kubalewski 29.03.2021r.  

Temat: Pisanki wielkanocne z bibuły 

Aby zrobić pisanki wielkanocne z bibuły potrzebne nam będą: 

 bibuła,  

 klej,  

 nożyczki 

  kolorowe sznurki i inne elementy do łączenia z bibułą. 

 

Rozpoczynamy od pocięcia bibuły w paski i zwinięcia w ruloniki. Następnie jajko smarujemy klejem i 

powoli okręcamy bibułę wokół osi jajka. Jeśli nie skręcimy bibuły od początku powstanie nam na górze 

pisanki kokardka. Pisankę owijamy bibułą do połowy następnie dodajemy sznurek jutowy lub inny 

kolorowy rulonik bibuły. Tak przygotowane pisanki wielkanocne z bibuły będą świetnie prezentować się w 

każdym koszyczku ze święconką. 

 

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania.  Z góry 

dziękuję. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Łukasz Kubalewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poradnikogrodniczy.pl/pliki/plikiporady/jak-zrobic-pisanki-wielkanocne-2.jpg


Terapia AAC p. Iwona Zając 29.03.2021r. 
HUBERT 

DROGI RODZICU!  

POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ TEKST.POPROŚ, ABY NIE PATRZĄC NA OBRAZKI DZIECKO WYMIENIŁO NAZWY 

PRODUKTÓW, KTÓRE WŁOŻY DO KOSZYKA. 

 

 

 

 

 

 



Terapia AAC p. Iwona Zając 30.03.2021r. 
HUBERT 

DROGI RODZICU !  

POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ TEKST, NASTĘPNIE ZAKRYJ TEKST I POPROŚ DZIECKO, ABY NA PODSTAWIE OBRAZKÓW 

OPOWIEDZIAŁO ,JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ PRZY STOLE. 

 

 

 

 

 

 

 



Terapia ruchowa- p. Sebastian Ziętal 

JAKUB I HUBERT 

Ćwiczenia stóp. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 
Lp.  

Zdjęcie/Rysunek 
 

Opis ćwiczenia 
 

Ilość 
powtórzeń 

 
Uwagi 

1. 

 

Toczenie piłki. Przetaczamy  piłeczkę 

pod stopą do przodu i powrót do tyłu -  

LN i PN. 

 

15 

powtórzeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekun 
siedzi za 
dzieckiem 
asekuruje i 
pomaga,  
prowadzi 
ruchy 
dziecka. 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

Układamy piłeczkę gumowa pod  

piętę. Staramy się naciskać na piłeczkę 

dociskając ją do podłoża. Wytrzymać 

3 sek. - LN i PN. 

 

10 

powtórzeń 

3. 

 

Układamy piłeczkę gumowa pod 

środkowa część stopy. Staramy się 

naciskać na piłeczkę dociskając ją do 

podłoża. Wytrzymać 3 sek. -  LN i PN. 

 

10 

powtórzeń 

4. 

 

Układamy piłeczkę gumowa pod 

przednia część stopy. Staramy się 

naciskać na piłeczkę dociskając ją do 

podłoża. Wytrzymać 3 sek. -  LN i PN. 

 

10 

powtórzeń 

5. 

 

Układamy piłeczkę gumowa pod 

przednia część L stopy. Staramy się 

naciskać pięta P stopy na stopę L 

dociskając jednocześnie piłeczkę. -  

LN i PN. 

 

10 

powtórzeń 

 

Terapia EEG-Biofeedback - p. Katarzyna Onuchowska 

ADRIAN 29.03.2021r. 

Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować do zeszytu. 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu  

kiełkuje /rzeżucha/  

 

Zagląda ciekawie  

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze /święconką/ 

 

W wielkanocnym koszyczku 



leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę,  

ślicznie je ozdobię.  

 

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór cyfr ,można je wydrukować ,ale  można je samemu 

napisać. Rozkładamy duże cyferki na stole, dokładamy do nich mniejsze , wydajemy polecenie: “Gdzie jest 

1, dołóż”. Dziecko samo dokłada lub pomagamy mu wskazać poprawne miejsce, z czasem wycofujemy 

podpowiedź 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Terapia Tomatisa - p. Agnieszka Bartkowiak 30.03.2021r. 

HUBERT 

Temat: Prawda czy fałsz 

Rodzicu, pomóż wykonać zadanie dziecku. Hubercie, przyjrzyj się ilustracji. Opowiedz, co robi 

dziewczynka. Przeczytaj zdania i wskaż właściwą odpowiedź.  

 

 



 

Logopedia - p. Jolanta Paruzel-Jung  

HUBERT 29.03.2021r.  
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