
15-17.04.2020r.          

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:  Szukamy zwiastunów wiosny: 
 

Środa, 15.04.20r. 

 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak spędziłem Święta Wielkanocne w obliczu 

epidemii? 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat: Ptaki-zwiastuny wiosny. 

 

Witam Was ciepłym, pogodnym słonkiem, śpiewem ptaków, klekotem bocianów, wesołym 

rechotem żab i ciepłym oddechem wiatru.  

 

Moi drodzy powróciły już wszystkie ptaki, które odleciały jesienią.  

Najwcześniej wróciły skowronki, szpaki, bociany. Nieco później w kwietniu pojawiły się 

jaskółki i kukułki.  

Powrót zajął ptakom około miesiąca.  Kiedy wyjdziecie na spacer, miejcie uszy i oczy 

otwarte. 

 

Mam nadzieję, że pamiętacie nazwy ptaków, które przyleciały do nas wiosną.  

Rozwiążcie proszę o nich zagadki.  

 

Julio, Dominiko, Magdo i Kacprze – zadanie dla Was. 

•Przeczytajcie głośno zagadkę sylabami i całościowo, a następnie odgadnijcie nazwę ptaka. 

 

1. Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, 

A po nasze żabyprzybył aż z Afryki……. 

 

2. Śpiewawysokopiosenki do słonka,  

Głos ma podobny do drżenia dzwonka……. 

 

3. Ten ptak choć tak mały, 

Wielkie na niebie czyni kółka, 

Anazywa się ….. 

 

4. Siedzi sobie na buku  

Woła kuku, kuku….. 

 

5. Wraca do budki lęgowej na drzewie 

I czeka z radością na panią szpakową……… 

•Przeczytajcie tekst sylabami. Powtarzajcie sylaby coraz szybciej, aż powstaną całe wyrazy. 

Przeczytajcie płynnie całość. 

Teraz zadanie dla Wojtka. 

•Proszę mamę o przeczytanie zagadki. 

• Odgadnij nazwę ptaka. 

• Nazwę ptaka podziel na sylaby np. bo-cian.  

 



 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Temat: Zwiastuny wiosny. Dwukropek i przecinek. 

 

Julio, Dominiko, Magdo i Kacprze zadanie dla Was. 

 

• Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. 

 

 

 

Skowronki,  szpaki,   bociany,  wróble,    gołębie,   jaskółki,    sójki,     kukułki, 

 

 

 

Ptaki, które przyleciały do nas na wiosnę to: ……….......................... 

Ptaki, które zostają u nas na zimę to: ………………… 

Dwukropek stawiamy przed wyrazami, które wyliczamy. 

Znak, którym oddzielamy wyrazy to przecinek. 

• Jak nazywa się znak, którym oddzielamy wyrazy, gdy je wyliczamy? 

 

Wojtku teraz  zadanie dla Ciebie. 

• Powiedz jak wygląda bocian. Spróbuj wymienić nazwy ptaków, które przylatują do nas 

wiosną. 

Życzę Wam miłej pracy. Do dzieła! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:   

Temat: Jak spędziłem Święta Wielkanocne w obliczu epidemii? 

Witam moje dzieci i ich rodziców po Świętach Wielkanocnych. 

Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi informacji i wskazówek na dzisiejszy 

dzień. Kochani, nadal kontynuujemy zdalne nauczanie, jak już wiecie na pewno z 

komunikatów potrwa to tym razem do 26 kwietnia. Damy radę. 

Mam nadzieję, że święta upłynęły Wam w radosnych nastrojach. 

 

Zadanie 1 - dla Dominiki, Julii, Magdaleny i Kacpra 

 

Przepisz na kartkę i dokończ zdania. Pamiętaj, aby wyraźnie i estetycznie pisać- to ważne:  

 

a/ Czynności, które wykonałam/łem w domu podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych 

to:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b/ Tradycyjne potrawy, które przygotowaliśmy w naszej rodzinie to:………………………. 

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

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

c/ Święta Wielkanocne w tym roku były inne /trudniejsze niż zwykle ponieważ…………… 

………………………………………………………………………………………………………………

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

Kartę pracy zachowaj – sprawdzimy ją po powrocie do szkoły. 

 

Zadania dla Wojtka: 

a/ Mamo Wojtka, proszę, aby syn nazwał co widzi na poszczególnych rysunkach poniżej, a 

następnie aby wskazał te, które znalazły się w waszym koszyczku/ talerzu ze święconką.  

Jeśli będzie możliwość wydrukowania obrazka proszę, aby Wojtek wyciął te produkty, które 

znalazły się w waszej święconce i nakleił je na oddzielnej kartce. 

 

 
b/ Proszę, aby mama Wojtka porozmawiała z synem o tym, czego najbardziej brakowało 

synowi w czasie tegorocznej Wielkanocy, za czym najbardziej tęsknił, co go najbardziej 

martwiło w związku z ograniczeniami związanymi z korona wirusem. Rozmowę możecie 

nagrać, możemy też wymienić informacje poprzez Messenger.  

Pozdrawiam- wasza wychowawczyni. 



ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Temat: Jak zrobić pisanki 3D z papieru? 

 

To najłatwiejsze do zrobienia pisanki wielkanocne! Idealny projekt dla wszystkich 

domowników. Wystarczy mieć: 

 arkusz wzorzystego papieru dekoracyjnego (kolorowy papier);  

 nożyczki;  

 igła z nitką. 

W zaledwie kilkanaście minut w twoim domu pojawi się cały zestaw ślicznych 

trójwymiarowych pisanek z papieru. Możesz ułożyć je w koszyczku lub powiesić na 

wielkanocnym drzewku. Wybór należy do ciebie. 

Instrukcja wykonania: 

 Wytnij jajko w wybranym rozmiarze. Odrysuj je na pięciu wybranych arkuszach 

papieru.  

 Wszystkie otrzymane w ten sposób elementy połóż jeden na drugim. Zaznacz linię 

biegnącą przez środek. Złącz wszystkie warstwy za pomocą zszywacza (2-3 zszywki 

wystarczą). 

 Rozłóż jajko i powyginaj wszystkie jego warstwy w taki sposób, by utworzyły 

trójwymiarowy kształt pisanki. Jeśli chcesz powiesić jajko na choince, przez jego 

czubek przewlecz igłę z nitką. 

 

 W analogiczny sposób wykonaj resztę pisanek. Im bardziej będą kolorowe, tym lepiej. 

Prawda, że w zestawie prezentują się jeszcze piękniej? 

https://tipy.interia.pl/22175,142596,szablon-pisanek.html
https://tipy.interia.pl/22175,142597,pisanki-3d-z-papieru-krok-2.html
https://tipy.interia.pl/22175,142598,pisanki-3d-z-papieru-krok-3.html


 

Wojciech G. będzie wycinał szablony jajek, oraz z pomocą próbuje wykonać kolejne etapy 

ćwiczenia.  

 

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego 

zadania.  Z góry dziękuję. 

 

Efekty pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy 

wychowawcy klasy. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Łukasz Kubalewski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://tipy.interia.pl/22175,142599,art-2015-22175-142599-big-jpg.html


EEG- Rewalidacja: Wojciech G.   

Temat: Wiosna-ptaki 

opr.K.O 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj tekst dziecku I odpowiedzcie na poniższe pytania. 

PTAKI ZAKŁADAJĄ GNIAZDA, ABY ZŁOŻYĆ W NICH JAJA, Z 

KTÓRYCH POTEM WYLĘGNĄ SIĘ PISKLĘTA. BUDUJĄ GNIAZDA NA 

DRZEWACH I W GAŁĄZKACH KRZEWÓW, W DZIUPLACH I 

ZAKAMARKACH, NA DACHACH, W TRAWIE I BRUZDCE ZIEMI. 

GNIAZDKA SĄ ROZMAITE- A JAKIE , POCZYTAJCIE. 

BOCIANY BUDUJĄ SWE GNIAZDA WYSOKO NA SŁUPACH, NA 

STODOŁACH I DACHACH DOMÓW. SIKORKI ZAKŁADAJĄ MIESZKANIA 

W DZIUPLACH DRZEW. GNIAZDO SROKI WYGLĄDA JAK DUŻA KULA 

ZAWIESZONA NA GAŁĄZCE DRZEWA. JASKÓŁKI LEPIĄ GNIAZDA Z 

GLINY. UMIESZCZAJĄ JE POD DACHAMI DOMÓW. KAWKI WIJĄ 

GNIAZDA Z GAŁĄZEK, SZMATEK I SŁOMY. UKRYWAJĄ JE W 

DZIUPLACH SZCZELINACH MURU I W KOMINKACH. WRONA ZAKŁADA 

GNIAZDO W UKRYCIU NA WYSOKIM DRZEWIE. 

 

Pytania: 

-Gdzie budują gniazda bociany? 

-Jak wygląda gniazdo sikorki? 

-Po co ptaki robią gniazda? 

 

EEG- Rewalidacja – Dominika S. 

Temat: Wiosna ptaki ćw. czytania ze zrozumieniem, ćw. Grafomotoryczne 

opr.K.O 

 

1. Przeczytaj tekst I odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz do zeszytu. 

 

PTAKI ZAKŁADAJĄ GNIAZDA, ABY ZŁOŻYĆ W NICH JAJA, Z 

KTÓRYCH POTEM WYLĘGNĄ SIĘ PISKLĘTA. BUDUJĄ GNIAZDA NA 

DRZEWACH I W GAŁĄZKACH KRZEWÓW, W DZIUPLACH I 

ZAKAMARKACH, NA DACHACH, W TRAWIE I BRUZDCE ZIEMI. 

GNIAZDKA SĄ ROZMAITE- A JAKIE , POCZYTAJCIE. 

BOCIANY BUDUJĄ SWE GNIAZDA WYSOKO NA SŁUPACH, NA 

STODOŁACH I DACHACH DOMÓW. SIKORKI ZAKŁADAJĄ MIESZKANIA 

W DZIUPLACH DRZEW. GNIAZDO SROKI WYGLĄDA JAK DUŻA KULA 

ZAWIESZONA NA GAŁĄZCE DRZEWA. JASKÓŁKI LEPIĄ GNIAZDA Z 

GLINY. UMIESZCZAJĄ JE POD DACHAMI DOMÓW. KAWKI WIJĄ 



GNIAZDA Z GAŁĄZEK, SZMATEK I SŁOMY. UKRYWAJĄ JE W 

DZIUPLACH SZCZELINACH MURU I W KOMINKACH. WRONA ZAKŁADA 

GNIAZDO W UKRYCIU NA WYSOKIM DRZEWIE. 

Pytania: 

-Gdzie budują gniazda bociany? 

-Jak wydląda gniazdo sikorki? 

-Po co ptaki robią gniazda? 

 

2. W miejsce kropek wpisz odpowiednie litery. Wyrazy przepisz do zeszytu 

BOCIAN                      B..CI..N 

JASKÓŁKA                 J..S..ÓŁKA 

SKOWRONEK             SK..WR..N..K 

SZPAK                          SZP..K 

 

 

Tomatis: zadania dla Dominiki  S. i Julii R. 

 

Temat: Wiosenna gramatyka 

 

Przeczytajcie polecenia i wykonajcie zadania w zeszycie. 

 

Przyjrzyj się ilustracji. Wypisz: 

 

5 rzeczowników (kto? co?) 

 

5 czasowników (co robi? co robią?) 

 

Opisz obrazek w trzech zdaniach. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 2.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zwiastuny wiosny w przyrodzie-wiosenny spacer. 

 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Szukamy zwiastunów wiosny w przyrodzie, własnym ogrodzie. 

 

Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi informacji i zadań na dziś, a pozostałych rodziców 

o sprawdzenie, czy ich dzieci poprawnie odczytali i zrozumieli polecenia. 

 

Drodzy rodzice i uczniowie, wiosna rozkwita nam wokoło. 

Zwykle o tej porze wybieramy się na wiosenny spacer w poszukiwaniu zwiastunów wiosny. 

W tej chwili z konieczności musimy ograniczyć się do własnego ogródka, 

które posiadacie lub widoków z okna. 

 

Zadania do wykonania- dla wszystkich dzieci, rodziców proszę, aby pomogli dzieciom 

wykonać zadania: 

 

Zadanie 1: 

Obejrzyj na you tube filmiki o zwiastunach wiosny: 

https://youtu.be/rANDOonihZg „Zwiastuny wiosny- rozpoznajemy wiosenne kwiaty Antonio 
Vivaldi – lekcja dla dzieci” 
https://youtu.be/0J8-ca6vK_k „Zwiastuny wiosny” 
https://youtu.be/NFz4nfoB5dA- „Ptaki Polski -wiosenne odgłosy” 
https://youtu.be/PMUUm7Xx-Fw - „Wywiad z bocianem” -film dla dzieci/Lulek TV 
 

 

Zadanie 2: 

 Obserwuj bacznie przyrodę wokół siebie, spróbuj odnaleźć zwiastuny wiosny takie jak na 

obejrzanych filmikach - pobawmy się w tropicieli wiosny- sfotografujcie telefonem lub 

aparatem fotograficznym zwiastuny wiosny w swoim ogrodzie lub za oknem, możecie też 

nagrać krótki filmik. Prześlijcie zdjęcia i nagrania do mnie. Stworzymy naszą klasową 

prezentację wiosenną. 

Zadanie 3 dla Magdaleny, Julii, Dominiki i Kacpra 

Rozwiąż krzyżówkę wiosenną: 

https://youtu.be/rANDOonihZg
https://youtu.be/0J8-ca6vK_k
https://youtu.be/NFz4nfoB5dA-
https://youtu.be/PMUUm7Xx-Fw


 

 



Zadanie dla Wojtka: 

Proszę, aby mama odczytała Wojtkowi polecenia, a następnie Wojtek niech odpowie na 

pytanie co znalazły dzieci poszukując wiosny? Odpowiedź Wojtka można nagrać telefonem 

lub przesłać informację, czy Wojtek poprawnie opisał zwiastuny wiosny. 

 

 



 

RELIGIA: 

Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu. 

 

 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie! 

W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze  Zmartwychwstania Pana 

Jezusa. Jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi za  Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi 

poprzez dobre uczynki zasłużyć na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, 

Aniołami i Świętymi. 

 

Zadanie dla chętnych Uczniów! 

Zastanów się i odpowiedz lub napisz: 

Gdzie spotykamy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem? 

 

Drodzy Uczniowie! 

Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych  

https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk 

 

Drogi Uczniu! 

Opowiedz Rodzicom , co zapamiętałeś z obejrzanego filmu. 

Zachęcam Rodziców i Dzieci do modlitwy za osoby starsze, chore, oraz o powstrzymanie 

epidemii koronawirusa. Pomocą będzie poniżej zamieszczony link  prezentacji  Drogi 

Krzyżowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=share&fbclid=IwAR0pPy3RGX

n6s8U-BbZxNKFXf-CSE_ovR-SE8fn4JUbmiLgZeK8MWC_uoJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Temat: Ptaki żyjące w lesie. 

Witajcie, dzisiaj porozmawiamy o leśnych ptakach, ich zwyczajach oraz o tym, w jaki sposób 

ratują drzewa przed zniszczeniem. 

Dominiko, Magdo, Julio i Kacprze- zadanie dla Was. 

• Przeczytaj dokładnie poniższy tekst. 

W naszych lasach żyje wiele różnych ptaków. Ich ciało pokryte jest piórami, które chronią 

przed zimnem, gorącem, wodą oraz ułatwiają latanie. W lesie żyją ptaki, które odlatują od nas 

przed zimą, np.: kukułki, słowiki, szpaki, zięby, wilgi. Ptaki te zimę spędzają w ciepłych 

krajach, gdzie łatwiej mogą zdobyć pożywienie. Wracają do nas wiosną, budują gniazda, 

składają jaja i wychowują pisklęta. Niektóre ptaki leśne, np. sikorki, dzięcioły pozostają na 

zimę w naszym kraju. Ptaki leśne żywią się owadami, nasionami drzew i krzewów. Ptaki, 

które zjadają owady szkodniki ratują drzewa przed zniszczeniem. Dlatego ptaki leśne trzeba 

chronić. 

•Korzystając z tekstu odpowiedz na pytania: 

-Jaką rolę pełnią pióra u ptaków? 

-Wymień nazwy ptaków odlatujących od nas przed zimą. 

-Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów? 

-Które z leśnych ptaków pozostają na zimę w naszym kraju? 

- Dlaczego ptaki leśne należy chronić? 

 

Wojtku zadanie dla ciebie. 

Proszę mamę o głośne  przeczytanie poniższego tekstu. 

Ciało ptaków pokryte jest piórami, które chronią przed zimnem, gorącem, wodą oraz 

ułatwiają latanie. W lesie żyją różne  ptakinp.: kukułki, sikorki, dzięcioły.Ptaki leśne żywią 

się owadami, nasionami drzew i krzewów.  

•Wybierz prawidłowe odpowiedzi. 

-Czy dzięcioł, kukułka i sikorka żyją w lesie? (tak, nie) 

-Ptaki żywią się: 

owadami ( tak, nie). 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Temat: Leśne ptaki. Układanie i zapisywanie zdań. 

 

Dominiko, Magdo, Julio i Kacprze- zadanie dla Was. 

 

• Wybierz z ramki te wyrażenia, które odnoszą się do ptaków i zapisz je. 

 

Młode ssą mleko matki, potrafią fruwać, mają dwie nogi, są pokryte piórami, mają sierść, 

mają ostre zęby, mają dzioby, mają skrzydła, ich młode wylęgają się z jaj,  mają cztery 

nogi,  

 

Ptaki……………………………………………………………………………… 

 

• Napisz odpowiedź na pytania: 

 

Czym się żywią ptaki leśne? 

………………………………………………………………………………….. 

 

W jaki sposób chronią drzewa przed zniszczeniem. 

……………………………………………………...…………………………… 

 

Zadanie dla Wojtka. 

• Proszę mamę o przeczytanie pytań. Wybierz prawidłową odpowiedź. 

 

Ptaki  mają: 

-ostre zęby 

-mają dzioby, 

Ptaki pokryte są: 

-piórami, 

-sierścią. 

 

• Ptaki zjadając owady chronią drzewa przed zniszczeniem. Czy jest to prawda? 

Życzę Wam miłej pracy! Do poniedziałku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Temat:  „Kolorowy motyl” – malowanie sylwety 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rodzicu, przerysuj motyla na kartkę. 

Drogi uczniu, wyklej motyla wydzieranymi kawałkami kolorowego papieru. 

Pamiętaj, tło jest ważne w wykończeniu pracy, możesz je pokolorować 

kredkami. Życzę  przyjemnej prac. Zrób zdjęcie i wyślij swojej 

wychowawczyni. 
 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA- Wojciech G. 

Opracowała: B.Góra 

 

Temat: Ćwiczenia rozwijające  grafomotorykę, utrwalanie znajomości kolorów i 

świadomego ich stosowania. 

 

Mamo Wojtka,  

proszę w sytuacjach praktycznych dnia codziennego utrwalać z synem znajomość kolorów 

podstawowych i pokrewnych. Oto  ćwiczenia, które pomogą rozwijać sprawność 

grafomotoryczną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz świadome stosowanie kolorów 

według ustalonego schematu. 

 

Ćwiczenie 1- Tęcza: 

Zadaniem Wojtka jest pokolorowanie kółek w poszczególnych pasmach tęczy właściwymi 

kolorami według wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ćwiczenie 2- Kogut: 

Zadaniem Wojtka jest połączenie kreseczek po śladzie, a następnie pokolorowanie koguta 

właściwymi kolorami według wzoru w dolnym rogu rysunku. 

 

 

 
 



Piątek 3.04. 2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wiosenne  prace plastyczno-techniczne 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat:  Wiosenne  prace plastyczno-techniczne 

Wskazówki dla rodziców: 

Proszę, aby uczniowie z dostępnych w domu materiałów wykonały wyszukane lub 

zaprojektowane przez siebie prace plastyczne związane z wiosną.  

Większość uczniów potrafi wyszukać w Internecie, na you tube instrukcji i inspiracji 

twórczych- robiliśmy to wielokrotnie na zajęciach. Niech wyszukają ciekawe pomysły, 

dostosują ich wykonanie do materiałów dostępnych w domu liczy się ich kreatywność, 

starania i estetyka.  

Drodzy uczniowie pamiętajcie o sprzątnięciu na koniec stanowiska pracy, czekam na 

wasze zdjęcia. Prace ocenimy po powrocie do szkoły. 

 

Poniżej prezentuję niektóre z inspiracji: 

 

   
 

 

 

   
 



WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Każdy jest kowalem swojego losu- tworzymy makietę talerza zdrowia. 

 

Mamo Wojtka bardzo proszę o przeczytanie synowi polecenia i pomoc w przygotowaniu 

zadania.Moi drodzy jak zauważyliście poruszamy tematy dotyczące zdrowia, sprawności 

fizycznej odpowiednich nawyków żywieniowych.  Dzisiejszym zadaniem będzie wykonać 

makietę talerza zdrowia, można to zrobić w następujący sposób: 

1. Wytnij z papieru talerz, bądź użyj jednorazowego jeśli go posiadasz 

2. Na talerzu umieść produkty które uważasz że są zdrowe np.: hamburgery, coca-cola, 

cukierki - taki żarcik 

3. Produkty możesz wyciąć z gazetek promocyjnych czy gazet, wydrukować , ulepić z 

plasteliny, narysować 

4. Najbardziej oryginalne prace zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły 

Niżej przedstawiam przykłady takich zdrowych talerzy. Milej pracy. 

 
 
 

 


