
PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA W OGRODZIE. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: PRACE PORZĄDKOWE W 

OGRODZIE. 
DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA 

STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO NAJECHANIU 

I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e99cb60794b240e24c4cabe/interactive-image-

prace-porzadkowe-w-ogrodzie 

 

RELIGIA 
Katecheza 1.  PAN JEZUS JEST Z NAMI WE MSZY ŚWIETEJ. 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie 

Każda niedziela jest pamiątką dnia, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Przychodzimy wówczas na Mszę Świętą, aby 

dziękować Panu Bogu za to, co dla nas uczynił, i wielbić Go pieśnią i modlitwą 

Proszę obejrzyjcie filmik, niech on będzie dla Was zachętą do uczestnictwa we Mszy Świętej. Choć nie możemy teraz 

spotkać się z Panem Jezusem w kościele, to spotkajmy się z Nim przed telewizorem lub komputerem czy radiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc 

Zadanie 

Proszę narysujcie samodzielnie lub z pomocą rodziców kielich mszalny i przyozdóbcie go według 

własnego pomysłu. 

https://view.genial.ly/5e99cb60794b240e24c4cabe/interactive-image-prace-porzadkowe-w-ogrodzie
https://view.genial.ly/5e99cb60794b240e24c4cabe/interactive-image-prace-porzadkowe-w-ogrodzie
https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc


REWALIDACJA INDYWIDUALNA- MAKSYMILIAN J. 
Temat: Czytanie ze zrozumieniem „Niespodzianka” 
 
Rodzicu, pomóż przeczytać tekst dziecku. 
 
 
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz ustnie na pytania. Wskaż właściwe 
odpowiedzi. 
 
„Niespodzianka” 
 
     Był ciepły dzień. Kasia i Ela postanowiły zrobić mamie niespodziankę. 
Dziewczynki poszły do ogrodu po kwiaty dla mamy. Zerwały tam: tulipany, żonkile i 
narcyzy. Wróciły do domu z kolorowym bukietem i wręczyły go mamusi. Mamie 
bardzo podobała się niespodzianka. 

1. Co postanowiły zrobić Kasia i Ela? 
1. niespodziankę 
2. zaprosić gości 
3. posprzątać mieszkanie 

2. Gdzie poszły dziewczynki? 
1. do szkoły 
2. do koleżanki 
3. do ogrodu 

3. Jakie kwiaty zerwały dziewczynki? 
1. róże i astry 
2. bratki i stokrotki 
3. tulipany, żonkile i narcyzy 

4. Kasia i Ela to imiona: 
1. dziewczynek 
2. chłopców 
3. cioci i mamy 

5. Komu dziewczynki wręczyły bukiet kwiatów? 
1. cioci 
2. babci 
3. mamie 

6. Dziewczynki wróciły do domu: 
1. z zakupami 
2. z prezentem 
3. z kolorowym bukietem 

7. Narysuj bukiet kwiatów, jaki wręczyły dziewczynki mamie. Zadanie wykonaj 
w zeszycie. 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA- RAFAŁ P. 

 

DROGI RODZICU. PRZECZYTAJ DZIECKU TEKST. POPROŚ, ABY DOKOŃCZYŁO ROZPOCZĘTE 

POD TEKSTEM ZDANIA. ZACZNIJ JE CZYTAĆ, A DZIECKO SŁOWNIE DOKOŃCZY. NIE 

WYRĘCZAJ. 

1.POSŁUCHAJ TEKSTU.DOKOŃCZ ROZPOCZĘTE ZDANIA. 

 

 

 

 

DOKOŃCZ MÓWIĆ ROZPOCZĘTE PRZEZ RODZICA ZDANIA 



Drogi rodzicu. Zachęć dziecko do zrobienia samolotu z papieru. Wykonaj go razem z dzieckiem według poniższej 

instrukcji (potrzebna kartka A4). Potem puszczajcie samolot w różne strony: w prawą/w  lewą stronę, wysoko i nisko. 

Wypowiadaj głośno, gdzie leci samolot np. Samolot leci wysoko itd. Pobawcie się wspólnie  

2. ZRÓB Z PAPIERU SAMOLOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A. 

DROGI RODZICU. PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU I POMÓŻ W WYKONANIU ZADANIA. 

NAPROWADZAJ,  NIE WYRĘCZAJ!!!. 

1. PRZEPISZ DZIAŁANIA NA KARTKĘ. OBLICZ DZIAŁANIA I ZAPISZ WYNIK. MOŻESZ UŻYĆ 

KALKULATORA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA                                                 RAFAŁ P 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp. 

 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia 

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –

Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte 

stopy przyciskają piłkę do ściany. 

Ruch: Toczenie piłki stopami po 

ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. 
 

Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy 

stół złączone. Ruch: Wyprost nóg w 

stawach kolanowych z utrzymaniem 

złączonych podeszwami stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby 

kolana były rozchylone na zewnątrz i 

stopy były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy 

ustawione równolegle, oparte o 

podłogę. 

Ruch: Wysokie wspięcie na palce, 

jednoczesne i naprzemienne 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy 

obejmują piłkę. Współćwiczący  

siedzi twarzą do ćwiczącego. Ruch: 

Współćwiczący usiłuje zabrać piłkę 

ćwiczącemu który obejmuje ją 

stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed 

krzesłem na podłodze leży rozłożony 

kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka. 

Ruch: Zwijanie kocyka pod stopy 

ruchami zginania palców bez 

odrywania pięt od kocyka. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, piłka 

trzymana między stopami. Druga 

osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.  

Ruch: Rzut piłki nogami do osoby 

siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi 

uniesione nad podłogę, stopy w 

zgięciu podeszwowym, palce stóp 

podkurczone. Ruch: Naprzemienne 

dotykanie palcami stóp podłogi. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.   
 

Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga 

osoba trzyma nad ustami tasiemkę lub 

kawałek waty, piórko. 

Ruch: Wdech nosem, a następnie 

silne dmuchnięcie na tasiemkę. 

Powtórzenia: 3 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w 

pozycji skrzydełek. Ruch: 

Maksymalny wdech nosem, a 

następnie wydech ustami z jak 

najdłuższym wymawianiem literki S. 

Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. Ruch: Marsz z 

krzyżowaniem stóp. Na odcinku 1,5-2 

metry. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.   

Bibliografia:  

1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.   

2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

 

 



WTOREK 21.04.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : WIOSNA W OGRODZIE. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: NARZĘDZIA OGRODNICZE. 

 
DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA 

STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO NAJECHANIU 

I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9a15f4b65e370dac68d380/interactive-image-

narzedzia-ogrodnicze 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9a15f4b65e370dac68d380/interactive-image-narzedzia-ogrodnicze
https://view.genial.ly/5e9a15f4b65e370dac68d380/interactive-image-narzedzia-ogrodnicze


WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Każdy jest kowalem swojego losu- cz.II 

Proszę rodziców/ opiekunów o  przeczytanie dzieciom polecenia i ewentualnej pomocy 

podczas tworzenia pracy. 

Moi drodzy jak zauważyliście poruszamy tematy dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej, 

odpowiednich nawyków żywieniowych.  Dzisiejszym zadaniem będzie segregacja 

produktów wg poniższych wskazówek: 

 

1. Narysuj bądź wytnij 3 talerze. 

2. Powyższe zdania przepisz, bądź wytnij i przyklej po jednym zdaniu nad każdym 

talerzem. 

3. Wytnij produkty spożywcze i dopasuj je do odpowiednich talerzy( produkty możesz 

wyciąć z materiałów przesłanych przeze mnie, z gazetek promocyjnych, ulepić z 

plasteliny bądź narysować. 

4. Przyswojoną wiedzę na temat zdrowego odżywiania sprawdzimy jak niebawem się 

zobaczymy  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIA: 
 

Katecheza 2.  POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE. PAN JEZUS UZDRAWIA 

CHORYCH 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie przeczytajcie fragment Ewangelii według św. 

Marka 2,1-12 

Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało 

się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im 

naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.  Nie mogąc z 

powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się 

znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich 

wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».  A siedziało 

tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich:  «Czemu On tak 

mówi? [On] bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?» Jezus 

poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują 

w waszych sercach?  Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są 

twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź?  Otóż, 

żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – 

rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»  On 

wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się 

wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś 

podobnego» 

Odpowiedz: 

1. Co Pan Jezus uczynił dla paralityka? 

2. Na jaką chorobę cierpiał paralityk? 

 

Zadanie 

Proszę, zachęć do wspólnej modlitwy całą rodzinę w intencji wszystkich chorych. 

Pomódlcie się własnymi słowami lub podaną poniżej modlitwą  

Prosimy Cię, Pani Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem 

duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić 

od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen 

 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A., RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J.  

( ŚRODA) 

Proszę o przepisanie poniższych wyrazów związanych z wiosną i uzupełnienie razem z 

dzieckiem brakujących słów (wybranie odpowiedniego słowa z nawiasu  i wpisanie w 

wykropkowane miejsce, tak aby powstały prawdziwe wyrażania). 
 

BOCIANIE……………………………… 

(GNIAZDO / BUTY) 

 

WIOSENNE……………………………… 

(NOWALIJKI / SZALIKI) 

 

OGRÓD………………………………….. 

(WARZYWNY / PLASTIKOWY) 

 

ŻÓŁTE…………………………………….. 

(TULIPANY / OGÓRKI) 

 

TWAROŻEK ZE …………………………. 

(SZCZYPIORKIEM / ŚLIWKAMI) 

 

LATAJĄCE……………………………….. 

(MOTYLE / PSY) 



TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J. 

Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo lędźwiowe i proste uda. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch 

podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! Zestaw wybranych ćwiczeń. ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO 

POGLĄDOWE ! Rodzic ćwiczy z dzieckiem. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –

Stanie tyłem do ściany. Jedna noga ugięta, 

kolano przyciągnięte do klatki piersiowej. 

Rodzic stoi twarzą do dziecka, opierając 

ręce na kolanie nogi ugiętej. Ruch: Rodzic 

spycha rękoma kolano dziecka do klatki 

piersiowej. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

prawą i lewą nogą. 

 

Ćw.5) P.w.-Klęk podparty. Jedna noga 

wyprostowana. Ruch:  Przejście do 

pozycji niskiej bez odrywania rąk od 

podłogi z maksymalnym wyciągnięciem 

jednej nogi do tyłu. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą nogą. 

 

Ćw.2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna noga 

wyprostowana leży na podłodze, druga 

noga ugięta, kolano przyciągnięte do klatki 

piersiowej. Rodzic klęcząc z boku 

opierając jedną rękę na kolanie nagi zgiętej 

dziecka, a drugą rękę nieco powyżej 

kolana nogi wyprostowanej. Ruch: Rodzic 

jednocześnie spycha kolano nogi ugiętej 

dziecka do klatki piersiowej a nogę 

wyprostowaną do podłogi. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą nogą. W czasie 

ćwiczenia barki powinny przylegać do 

podłogi. 

 

Ćw.6) P.w.- P.w. Siad skrzyżny. 

Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem rak w 

górę w skos, a następnie wydech ustami z 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte, 

stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane, leżą na podłodze przy 

biodrach. Ruch: Wdech nosem, z 

przesunięciem rąk po podłodze w stronę 

głowy, a następnie wydech ustami, z 

jednoczesnym przeniesieniem rąk do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw.7) P.w.- Klęk z oparciem na 

przedramionach. Jedna noga 

wyprostowana. Ruch: Wymach nogą 

wyprostowana w górę. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą nogą. 

 

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

wyprostowane. Jedna noga uniesiona 

trzymana rękoma poniżej kolana. Ruch: 

Przyciąganie nogi uniesionej do klatki 

piersiowej z jednoczesnym opuszczeniem 

drugiej nogi na podłogę Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą nogą. 

 

Ćw.8) P.w.- Wypad z oparciem kolana 

nogi zakrocznej na podłodze. Tułów 

wyprostowany, pochylony w przód. Ręce 

w pozycji „skrzydełek” 

Ruch: Pogłębienie wypadu przez ugięcie 

nogi wykrocznej i opuszczenie bioder. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. Uwagi: 

Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą 

nogą. 

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r. 

 



LOGOPEDIA- MAKSYMILIAN J., RAFAŁ P. 

UTRWALAMY GŁOSKI SYCZĄCE  

DRODZY RODZICE W TYM TYGODNIU NADAL  ĆWICZCIE Z DZIEĆMI  WYMOWĘ 

GŁOSEK I SYLAB. SZCZEGÓLOWY OPIS JAK UKŁADAĆ NARZĄDY ARTYKULACYJNE  

ZNAJDUJE SIĘ W MATERIAŁACH Z ZESZŁEGO TYGODNIA. W RAZIE POTZREBY 

PROSZĘ POPRAWIAĆ U DZIECKA WYMOWĘ TYCH GŁOSEK. 
 

S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO 

 

S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA 

 

S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE 

 

S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU 

 

NASTĘPNIE: 

 

SO – SO – SO - SO 

 

CO – CO – CO – CO - CO 

 

ZO – ZO – ZO - ZO 

 

DZO – DZO – DZO - DZO 

 

SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO 

 

CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA 

 

 



ŚRODA 22.04.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : WIOSNA W OGRODZIE. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: OD NASIONKA DO ROŚLINY. 

 
DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA 

STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO NAJECHANIU 

I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. 

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9b5727f69c430d825a7b36/interactive-image-

od-nasionka-do-rosliny 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9b5727f69c430d825a7b36/interactive-image-od-nasionka-do-rosliny
https://view.genial.ly/5e9b5727f69c430d825a7b36/interactive-image-od-nasionka-do-rosliny


WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w 

prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Włączamy muzykę 

Bieg w miejscu 2 min 

Krążenia ramionami w przód i tył. 

Krążenia biodrami. 

Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 

ćwiczenia) Dzieci mogą przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod 

krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze, przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce, 

przejść tip-topami po linii itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĆE KREATYWNOŚĆ- MUZYKA 

 
1. TEMAT ZAJĘĆ:  Utrwalamy wiadomości o skrzypcach  -    

 

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

ZAJĘĆ   I  PRZEŚLIJ  DO WYCHOWAWCY.  

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

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

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

podajemy rękę.  

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 RAFAŁA i JULII, przeczytaj wolno zagadkę. Na ilustracji poniżej są różne 

przedmioty, niech dziecko samo odszuka odpowiedź na zagadkę i poda nazwę. Następnie proszę przeczytać 

głośno głosy zwierząt i instrumentów a dziecko je powtórzy kilka razy.  

3. MAKS. Ty dasz radę sam przeczytać zagadkę. Czy znacz odpowiedź? Wskaż ją na obrazku  i zaznacz  

w kółko. ( Kartę zachowaj do powrotu do szkoły).  Potem przeczytaj – naśladuj odgłosy wszystkich zwierząt  

i instrumentów. 

ZAGADKA:   Zrobione są z drewna. Cztery struny mają. 

  Gdy pociągniesz smyczkiem, to pięknie zagrają.  Co to jest? 

 



REWALIDACJA - JULIA A. 
 

1.Rodzicu proszę  przeczytaj dziecku tekst i odpowiedzcie  na pytania poniżej. 

 

PRACE W OGRODZIE. 

TO JEST WIOSENNY OGRÓD. 

NA GRZĄDKACH WYKINUJEMY PRACE OGRODOWE: 

KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE. 

WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI. 

WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I KWIATY. 
Pytania: 

-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie? 

-z czego wyrosną warzywa? 

-z czego wyrosną kwiaty? 

-co trzeba robić aby rośliny rosły? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku wyrazy.  Wskaż  je na obrazkach. Następnie zadaj 

dziecku pytanie : Co to jest? 

To jest…..  Podpisz obrazki. Zpaisz te wyrazy do zeszytu według wzoru poniżej. 
 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

            ……………             ………………                 ……………... 

 

SADZONKA              SA -DZON- KA            S A D Z O N K A 

 

NASIONA                  NA -SIO- NA                N A S I O N A 

 

CEBULA                    CE- BU -LA                  C E B U L A 
 

 



TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P. 
Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej. 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch 

podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekunaZestaw wybranych ćwiczeń.  ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO 

POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie  nr 1) Pozycja wyjściowa -

Siad skrzyżny, z maksymalny 

rozwarciem kolan. 

Ruch: Powolne krążenie obustronne 

wyprostowanych ramion w tył, jak 

najbardziej odwodzenie w tył, z 

jednoczesnym ściąganiem łopatek. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad skrzyżny, 

ramiona w skurczu pionowym, dłonie 

zaciśnięte w pięść. Ruch: Wdech- 

ramiona unosimy w górę, otworzenie 

dłoni-wydech, ramiona wracają do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia:   

2 serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 30-60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce w 

skrzydełka. Rodzic z lewej i z prawej 

strony trzyma wstążki (tasiemki) . 

Ruch: Wdech nosem, ze skrętem 

głowy w bok a następnie dmuchnięcie 

na wstążkę. Ilość powtórzeń: 2 serie 

po 3 powtórzenia, między seriami ok. 

30-60 sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. 

Rodzic trzyma nad ustami piórko (lub 

kawałek waty). Ruch: Silne 

dmuchnięcia w piórko które puszcza 

Rodzic. Ilość powtórzeń: 2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 30-60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi  ćw. 2-3 minuty przerwy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny, w 

dłoniach trzymana oburącz laska. 

Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem 

rąk z laską w górą do położenia na 

podłodze za głową, a następnie wydech 

ustami, z przeniesieniem laski na uda. 

Powtórzenia:  2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 30-60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. Ruch: Marsz 

po pokoju. Wdech nosem, z 

uniesieniem rąk w górą a następnie 

wydech ustami z jednoczesnym 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia:   

2 serie po 3  powtórzenia, między 

seriami ok. 30-60 sekund przerwy. 

Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 

minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Na 

brzuchu leży trzymana oburącz laska 

(kij). Ruch: Wdech nosem, z 

przeniesieniem rąk z laską w górą do 

położenia na podłodze za głową, a 

następnie wydech ustami, z 

przeniesieniem rąk do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 3  

powtórzenia, między seriami ok. 30-60 

sekund przerwy. Uwagi: Między 

kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany 

w postawie skorygowanej. Ręce 

wzdłuż tułowia. Ruch: Krok w przód 

z zachowaniem postawy 

skorygowanej. Uwagi: Pięty, biodra, 

plecy i głowa przylegają do ściany. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005.   2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. 



TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J. 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe i brzucha. 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch 

podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! Zestaw wybranych ćwiczeń.ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO 

POGLĄDOWE! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i 

złączone. Ręce wyprostowane leżą na 

podłodze wzdłuż tułowia. Ruch: 

Uniesienie głowy nad podłogę – 

wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: W czasie 

ćwiczenia barki powinny przylegać do 

podłogi. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Dłonie 

pod brodą. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk. 

Ruch: Naprzemienne unoszenie 

wyprostowanych nóg nisko! nad 

podłogę. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko 

nóg. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane leżą na podłodze 

wzdłuż tułowia. 

 Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę 

– wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: W czasie 

ćwiczenia barki powinny przylegać do 

podłogi. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem. 

Dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane 

i złączone. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk.  

Ruch: Rytmiczne unoszenie i 

opuszczanie wyprostowanych  nóg 

nisko! nad podłogę. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy 

wysoko nóg. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce 

w pozycji ”skrzydełka” leżą na 

podłodze. Na brzuchu ułożony 

woreczek lub książka. 

Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę z 

dmuchnięciem na woreczek i powrót 

do leżenia. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach 

nad głową trzymane piórko (lub 

kawałek waty). 

Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak 

aby szybowało w powietrzu. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad ugięty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu.  Ruch: 

Przyciągnięcie jednego kolana do 

klatki piersiowej. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą nogą. W 

czasie ćwiczenia plecy powinny być 

wyprostowane a łopatki ściągnięte. 

 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem. 

Nogi wyprostowane złączone. Dłonie 

pod brodą. Pod brzuchem w okolicy 

pępka zrolowany kocyk. 

Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad 

podłogę i wykonanie nimi nożyc 

pionowych. Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko 

nóg. 

Bibliografia: 

1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 



CZWARTEK 23.04.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : WIOSNA W OGRODZIE. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KWIATY. 
DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA 

STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO NAJECHANIU 

I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM.  

ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9b39d6794b240e24d65325/interactive-image-

wiosenne-kwiaty 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9b39d6794b240e24d65325/interactive-image-wiosenne-kwiaty
https://view.genial.ly/5e9b39d6794b240e24d65325/interactive-image-wiosenne-kwiaty


WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Rzuty do celu stałego i ruchomego 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Trucht w miejscu 3-4 minuty lub taniec przy muzyce. 

1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać. 

 
2. Dziecko podrzuca piłkę i stara się pod nią przebiec.  

 
3. Dziecko staje w rozkroku, robi skłon w przód i rzuca piłkę miedzy swoimi nogami do 

partnera lub o ścianę. 

 
4.Dziecko podrzuca piłkę (siedząc po turecku) i stara się złapać, by ta nie upadła na podłogę. 

 
5. Dziecko z wyznaczonego przez rodzica miejsca rzuca woreczkami (kulkami z papieru) do 

celu (np. do tarczy narysowanej na podłodze, pudełka, miski, koszyka). 

- rzuty pozycji stojącej 

- rzuty z pozycji siedzącej 

- rzuty z leżenia przodem 

6. Dziecko w pozycji leżącej (na brzuchu) rzuca jak najdalej woreczek (kulkę z papieru) 

czołga się po niego. 

 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE: 

Temat: Kaczeńce –wycinanie elementów z wydrukowanych lub z gazet. 

Rodzicu, pomóż swojemu dziecku wydrukować obrazki kaczeńców  lub znaleźć je w gazecie 

( mogą być inne wiosenne kwiaty). Następnie pod waszą kontrolą dziecko niech powycina 

kwiatki , następnie naklei na kartkę. W dalszej kolejności nie dzieci dorysują kredkami 

świecowymi  łodygi (kwiaty mogą być w wazonie lub na trawie) Życzę powodzenia w pracy. 

Proszę zrobić zdjęcie i wysłać swojej wychowawczyni. 



 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J. 

 
Drogi rodzicu proszę o przeczytanie z dzieckiem poniższych opisów, dotyczących emocji i następnie pomoc w 

uzupełnieniu buziek na dole strony, zgodnie z poleceniem. Karta pracy „Narysuj emocje”, wyd. Harmonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 24.04.2020 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : WIOSNA W OGRODZIE. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: OGRODNIK. 
DROGI RODZICU ZAPRASZAM  DO NAUKI  Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ 

PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI NA 

STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO NAJECHANIU 

I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM. ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9b7540124e5b0d7bcc8c18/interactive-image-

ogrodnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e9b7540124e5b0d7bcc8c18/interactive-image-ogrodnik
https://view.genial.ly/5e9b7540124e5b0d7bcc8c18/interactive-image-ogrodnik


WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia równoważne. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i 

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

• Przejście przodem (stopa za stopą na skakance) po rozłożonej na podłodze 

skakance, sznurku, włóczce. 

• Przejście krokiem odstawno – dostawnym (bokiem) po skakance. 

• Przejście tyłem po skakance, 

• Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki lub woreczka oburącz, 

• Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki oburącz, 

• Przenoszenie woreczków lub innych małych przedmiotów z  jednego końca 

skakanki na drugi  

  

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KREATYWNOŚĆ-  MUZYKA: 

TEMAT ZAJĘĆ:  Relaksacja przy muzyce   

 

Drogi Rodzicu, jeżeli masz możliwość połączenia z Internetem, kliknij w poniższy link. Usiądźcie 

wygodnie  

i oglądnijcie krótki koncert chłopczyka 3 letniego. Jest to zabawny, pełen humoru i ciekawy występ. 

Zwróćcie uwagę, że muzycy występują na Sali koncertowej, są pięknie ubrani a publiczność słucha i ogląda 

będąc na stadionie sportowym, ponieważ w normalnej sali nie zmieściliby się. Te koncerty ściągają taką 

dużą ilość chętnych. Niestety, jak w większości filmów są reklamy. Pomiń je. 

                                                                  MIŁEGO OGLĄDANIA !  

https://www.youtube.com/watch?v=_-sfoqUa0vs&list=RD_-sfoqUa0vs&start_radio=1&t=4 

MAKS.  Dla ciebie przygotowałam Krzyżówkę – wykreślankę z instrumentami.   

Odszukaj ukryte instrumenty i zaznacz je każdy innym kolorem wg wzoru. 

                                                

POWODZENIA  

SKRZYPCE, TRĄBKA, 

PIANINO, CYMBAŁKI, 

GRZECHOTKI, GITARA, FLET, 

TAMBURYNO,  

 

 

 

 

 

 

T S K R Z Y P C E G 

G R Z E C H O T K I 

A S Ą F Y M M V N F 

T A M B U R Y N O L 

C G J R K B R J K E 

F C Y M B A Ł K I T 

P I A N I N O M N X 

R B M O G I T A R A 

https://www.youtube.com/watch?v=_-sfoqUa0vs&list=RD_-sfoqUa0vs&start_radio=1&t=4


REWALIDACJA INDYWIDUALNA – RAFAŁ P. 
DROGI RODZICU. NARYSUJ IDENTYCZNE SZLACZKI NA KARTCE I  POPROŚ DZIECKO, ABY DOKOŃCZYŁO JE RYSOWAĆ . 

1. DOKOŃCZ  RYSOWANIE SZLACZKÓW  PO ŚLADZIE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZICU, NAPISZ OŁÓWKIEM  NA KARTCE  PONIŻSZE  CYFRY. ZADANIE DZIECKA,TO PISANIE PO ŚLADZIE. CYFRY 

POWINNY BYĆ DUŻYCH ROZMIARÓW. 

2. NAPISZ CYFRY PO ŚLADZIE. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzicu, zadaj dziecku pytanie: Która jest godzina? Pokazuj dziecku palcem kolejne zegary i daj czas na zastanowienie 

się  i odpowiedź.  

3. POWIEDZ, KTÓRA JEST GODZINA? 

 

 

 


