
27.04-1.05.2020r.  TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Jestem patriotą 

 

Poniedziałek 27.04.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Polska w Europie 

 

Przysposobienie do pracy:  

Temat: Polska w Europie 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Mamę Wojtka proszę o wyjaśnienie mu zadań i udzielenie wskazówek do ich wykonania zgodnie z 

poleceniami. 

Zadaniem uczniów jest przypomnienie i utrwalenie wiadomości o naszym kraju i jej miejscu w Europie. 

Bardzo proszę, aby pomogli Państwo swoim dzieciom ( tym, którzy będą mieli z tym problem) odszukać na 

you tube i obejrzeć filmiki dla dzieci, które mówią  właśnie na ten temat. Uczniów proszę, aby uważnie 

wysłuchali prezentacji. 

- „Poznaj Unię Europejską. Część 1  https://youtu.be/jXIgRJXt1Q4 

- „Poznaj Unię Europejską. Część 2  https://youtu.be/AkVUDHfOfvM. 

 

Zadanie 1- dla Julii , Dominiki, Magdaleny i Kacpra 

Na podstawie obejrzanego filmu napiszcie na kartce, co daje nam Polakom bycie w Unii Europejskiej.  

Zadanie 2 - dla Julii , Dominiki, Magdaleny i Kacpra 

Połącz datę po lewej stronie z właściwym świętem po prawej stronie 

1 MAJA                                           Święto Konstytucji 3 Maja 

2 MAJA                                           Święto Pracy. 

3 MAJA                                           Święto Flagi   

 

Zadaniem  Wojtka jest pokolorowanie flagi Unii Europejskiej według wzoru obok. 

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/jXIgRJXt1Q4
https://youtu.be/AkVUDHfOfvM


Zadanie 2 dla Wojtka i innych chętnych dzieci – pokoloruj obrazek 

 

 
 



Zadanie 3. 

Pokoloruj na zielono prawidłowe odpowiedzi w ramkach. 

 Mamę Wojtka proszę o odczytanie mu odpowiedzi i jeśli będzie znał odpowiedź niech też pokoloruje 

wskazane pole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia rozciągające. 
 

Witam Was moi drodzy uczniowie i rodzice.  
Dziś zaproponuję wam kilka ćwiczeń, abyście się za bardzo nie rozleniwili  
Proszę mamę Wojtka  o przeczytanie poleceń, pokazanie ilustracji i pomoc przy wykonaniu ćwiczeń. 
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń. 
 
Na początek wykonajcie bieg w miejscu przez 1 min. (Kacper Tobie proponuję 3 min.) 
 

 próbujemy stanąć na jednej nodze , drugą lekko uginamy i  podnosimy, dłonie łączymy 

ćwiczenie podobne j.w. tylko teraz unosimy ręce do góry 

stajemy na jednej nodze, drugą unosimy do góry, ręce wyciągamy do boku 

Wykonujemy podpór przodem, wypinamy pośladki do góry 

Kładziemy się na plecach i wykonujemy leżenie przerzutno przewrotne. 
 
Powtórzcie ćwiczenia kilka razy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat: Zadania związane z czasem. 

Wojtku, oglądałam filmik, na którym widać jak odrabiasz zadanie domowe. Brawo! Jestem z Ciebie bardzo 

dumna. 

Zadania na dzisiaj. Obejrzyj ilustracje i odpowiedz na pytania: 

• Co uczniowie robią wieczorem? 

 

Co uczniowie robią w nocy? 

 

Zadanie dla Dominiki, Magdy, Julii i Kacpra. 

Obejrzyj ilustracje i odpowiedz na pytania: 

• Co uczniowie robią wieczorem? 

• Co uczniowie robią w nocy? 

• Uzupełnij zdania i zapisz do zeszytu. 

Wieczorem uczniowie…………………… 

W nocy uczniowie………………………….. 

 



 



 

Miłej Pracy! 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEG-REWALIDACJA- Kacper M.  

Temat:Wiosna-nowalijki. 

Opr.K.O 

 

1. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

TO JEST WIOSENNA KANAPKA. 

NA KANAPCE JEST: SAŁATA, POMIDOR,  

OGÓREK, RZODKIEWKA I SZCZYPIOR. 

TO SĄ NOWALIJKI. 

WARZYWA SĄ ZDROWE BO MAJĄ DUŻO 

WITAMIN. 

 

 

 

 

 

PYTANIA: 

-z czego składa się wiosenna kanapka? 

-co to są nowalijki? 

-co może być na wiosennej kanapce?  

-dlaczego warzywa są zdrowe? 

  

  

 

 

2. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą. Zadanie zapisz do zeszytu . 

 

PRZYKŁAD :JEDEN OGÓREK                          KILKA OGÓRKÓW 

 

                         JEDEN POMIDOR                            KILKA ………………. 

                     

                        JEDNA RZODKIEWKA                    KILKA ………………….. 
 

                        JEDNA SAŁATA                               KILKA ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek  28.04.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Znam symbole narodowe 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Znam symbole narodowe 

 

Drodzy rodzice, proszę, aby Państwo sprawdzili, czy wasze dziecko prawidłowo zrozumiało 

przeczytane polecenia. 

Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi treści zadań i jeśli będzie znał odpowiedź niech wykona 

tyle zadań ile zdoła. Hasła krzyżówki, które odgadnie Wojtek można wpisać ołówkiem drukowanymi 

literami, a Wojtek niech je poprawi po śladzie. 

Dzisiaj utrwalamy sobie znajomość symboli narodowych.  

- proszę, aby każdy uczeń miał możliwość uważnego obejrzenia na you tube krótkiego filmu dla dzieci 

obrazującego w przystępny sposób historię naszych symboli narodowych.  

Wpiszcie w przeglądarce you tube: 

IPNtv Kraków - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały  https://youtu.be/xQk8p7XY23A  

 

Zadanie 1 

a/ Poniżej znajdują się obrazki z symbolami narodowymi Polski, należy je właściwie pokolorować – dobór 

kolorów jest ważny. 

b/ Przeczytaj informacje w ramce i połącz symbole narodowe z informacjami o nich 

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/xQk8p7XY23A


Zadanie dla Wojtka – proszę, aby przyjrzał się obrazkom i połączył te, które do siebie pasują. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2 dla uczniów piszących 

Rozwiąż krzyżówkę 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIA:  

Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO 

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci! 

Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie 

Państwo w domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej 

zamieszam wizerunek Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć 

na pytania: 

1. Co jest najważniejsze na tym obrazie? 

2. Co dzieje się z Jezusa sercem? 

 

 

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, 

dawał jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał. 

Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan 

Jezus do siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest 

powyżej. Jedną rękę ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której 

wychodzą dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna powiedziała wszystkim 

ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy przepraszają Boga i 

nie chcą więcej źle czynić. 

Pan Jezus mówił też, że ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich 

ludzi. 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, 

które przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam Was do odmawiania modlitwy o Bożym 

miłosierdziu (koronka)  oraz do praktykowania kultu o Bożym miłosierdziu. 

Odmawiajcie tę  modlitwę szczególnie o godzinie 15:00 gdyż jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla 

całego świata.  

Koronkę do miłosierdzia Bożego odmawiamy na różańcu. Na początku odmawiamy: Ojcze nasz, Zdrowaś 

Maryjo i wierzę w Boga. Następnie na dużych paciorkach odmawiamy: „Ojcze Przedwieczny…”, natomiast 

na małych paciorkach „Dla Jego bolesnej męki…”. Na zakończenie odmawiamy trzykrotnie „Święty 

Boże…” 

Pomocą może służyć montaż muzyczny https://www.youtube.com/watch?v=0Yt8ykKB-zI 

W wolnym czasie obejrzyjcie film o objawieniu Jezusa siostrze Faustynie  

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yt8ykKB-zI
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y


 

Dla chętnych 

Zadanie na ocenę celującą 

Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat ze słowami JEZU, UFAM TOBIE. Przyozdóbcie według 

własnego pomysłu. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły, jak do niej wrócimy. 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa. 

 
Witam Was uczniowie i rodzice. Zapoznajcie się z ćwiczeniami i wykonajcie je.  

Proszę mamę Wojtka  o przeczytanie poleceń, pokazanie ilustracji i pomoc przy wykonaniu ćwiczeń. 
Miłego dnia  
 

 

dziecko leży przodem jak na zdjęciu,  napina, taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia.  Czoło oparte na podłodze, 

kończyny górne uniesione nad podłogę. 

 

  
dziecko stoi w rozkroku  pochylone w przód, obok nogi piłka. Dziecko toczy piłkę wokół nóg wykonując ósemki 

 

  
 

dziecko w pozycji jak na zdjęciu w rękach trzyma piłkę (poduszkę, maskotkę) 

dziecko pogłębia skłon tułowia i pcha piłkę między nogami jak najdalej w tył, wytrzymuje 5-10 sekund i wraca do 

pozycji wyjściowej 

Uwagi: podczas ćwiczenia dziecko nie powinno uginać kolan 

  
 

dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, tułów wyprostowany, ręce na piłce  

 

dziecko toczy piłkę jak najdalej w przód.  

 

 



 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M. 

– prowadzący Magdalena Gruca 

 

    Rodzice i Opiekunowie 
Bardzo proszę, aby każdy uczeń samodzielnie przeczytał treść zadania i powiedział Państwu, czy zrozumiał 

co ma zrobić a następnie samodzielnie je wykonał. W razie potrzeby pomóżcie Państwo uczniom w 

wykonaniu zadań. Efekt realizacji, czyli kartkę z zadaniem, proszę zachować.  

 

Dominika, Julia, Magdalena, Kacper 

 

Zadanie 1. 
Przeczytaj uważnie poniższy tekst na głos 3 razy. 
 

 Tata Oli jest znanym fotografem. Robi zdjęcia do reklam. Sałatki, owoce, 
wędliny i ciasta wyglądają wtedy  naprawdę smakowicie. Gdy tata pracuje w domu, 
Ola robi się głodna. Mama zastanawia się, skąd nagle u córki taki apetyt? 

 - Od samego oglądania leci mi ślinka – mówi Ola. 
- Zróbmy razem doskonałą kolację, zdrową i pełną witamin – proponuje mama. 
- Tak, kolorową sałatkę owocową! – woła Ola i biegnie po miskę i deskę do krojenia. 
 

Zadanie 2. 
Zastanów się i wybierz z poniższych propozycji tytuł do przeczytanego tekstu. 
            -       REKLAMA WĘDLIN I CIASTA 

            -       OD PATRZENIA LECI ŚLINKA 

            -       JAK TATA OLI ZOSTAŁ FOTOGRAFEM 

 

Zadanie 3. 
 Przygotuj kartkę. Przepisz tekst z zadania pierwszego na kartkę a na początku 
zapisz wybrany tytuł. 
 

Kartkę zachowaj. Pokażesz mi ją po powrocie do szkoły.  
 

                                                                Powodzenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomatis: Dominika S. 

Temat: Mnożenie w zakresie 20. 

Dominiko, przeczytaj polecenia, wykonaj zadania. 

1. Oblicz za pomocą mnożenia wg wzoru: Mamy cztery grupy kaczek (4) po dwie w każdej (2), a więc 

4x2=8 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. Połącz kreską działania o tych samych wynikach 
 

3+3+3 4 · 2 

2+2+2+2 3 · 5 

5+5+5 2 · 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M. 

 
Zasady ćwiczeń:  Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone we wcześniejszych materiałach. 
 

Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej. 
 
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony jest 

przez rodzica/opiekuna! 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 
Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa -

Stanie tyłem do ściany. 
Ruch- Przyjęcie postawy 

skorygowanej: pięty przy ścianie, 

nogi wyprostowane, brzuch 

wciągnięty, całe plecy przylegają do 

ściany, łopatki ściągnięte, klatka 

piersiowa wypuklona, głowa 

wyciągnięta w górę wzrok 

skierowany przed siebie ręce wzdłuż 

tułowia, WYTRZYMAĆ 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Wytrzymać przez ok. 5-10 

sekund. 

 

Ćw. 5) P.w.-Siad na krześle, w 

postawie skorygowanej. Na 

głowie ćwiczącego znajduje się 

woreczek lub książka. 
Ruch- Przejście do stania z 

zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.- Stanie tyłem do ściany 

w postawie skorygowanej (opisanej w 

ćw. 1) Ruch- Powolne przejście do 

półprzysiadu z kontrolą przylegania 

pleców do ściany i zachowanie 

postawy skorygowanej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Na głowie 

ćwiczącego znajduje się 

woreczek, na podłodze 

narysowana linia. Ruch- 

Przejście po linie na odcinku ok. 

2-2,5 metra z zachowaniem 

postawy skorygowanej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw.3) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 
Ruch- wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami 

z jednoczesnym opuszczeniem rak w 

dół. Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. 7) P.w.-Stanie. Ruch- Marsz 

na odcinku ok. 2-2,5 metra z 

wykonywaniem: wdech nosem w 

czasie trzech kroków i 

przeniesieniem wyprostowanych 

rak w górę w skos, wydech 

ustami w czasie pięciu kroków i 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia: 

3 razy. 

 

Ćw. 4) P.w.-Siad na krześle, w 

postawie skorygowanej. Ręce ułożone 

w „skrzydełka”. Ruch- opuszczanie 

rąk z zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy.  

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do 

ściany. Pięty, biodra, plecy i 

głowa przylegają do ściany. Ręce 

wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch- Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją 

zewnętrzną rąk, a następnie 

powrót rąk do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 
 

 

 

 

 



Środa 29.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Godło Polski 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat: Żary na mapie Polski. 

Witam Cię Wojtku! 

Zadania na dziś. Proszę mamę o pomoc podczas pracy z mapą. 

• Podziel na sylaby wyraz mapa ( ma-pa ) 

• Wskaż palcem, gdzie na mapie leży miasto Zielona Góra. 

Obok Zielonej Góry leżą Żary. Mama Ci pomoże. Pozdrawiam i dziękuję za współpracę.                         

• Wskaż na mapie Polski miasto Żary.  

Dominiko, Magdo, Julio i Kacprze pozdrawiam Was! 
 Zadania na dziś: 

• Wskaż na mapie Polski  Żary, Warszawę, Zieloną Górę, Wrocław, Poznań. 

• Napisz, w jakim kierunku od Warszawy leży twoja miejscowość. 

• Spójrz na mapę i wybierz prawidłową odpowiedź: 

Na mapach kierunek północny jest zawsze 

-u góry mapy 

-na dole mapy 

• Po której stronie jest wschód, a po której zachód. 

Miłej pracy! 

 
 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:  

Temat: Nazwy największych miast Polski. 

Dominiko, Magdo, Julio i Kacprze! Zadania dla Was. 

• Wskaż na mapie Polski Warszawę, Wrocław, Zieloną Górę, Gdańsk. 

• Które z tych miast leży na zachód od Warszawy? 

a. Kraków            b) Gdańsk                c) Poznań   

• Napisz według wzoru: 

mieszkaniec-mieszkańcy 

miasto-miasta 

dom- 

ulica- 

mapa- 

kierunek- 

• Ułóż zdania z rozsypanek: 

• Warszawa   • jest   •   Polski   • stolicą  •  

leżą  •  Żary  •   na zachodzie  •   Polski  • 

 Pamiętaj! Nazwy miast piszemy wielką literą. 

Wojtku zadanie dla Ciebie.  

• Wskaż na mapie Polski miasto  Żary 

• Jak nazywa się miasto, w którym mieszkasz? 

• Podziel na sylaby wyrazy: 

Ża-ry •    do-my•    u-li ca •        ma-pa•  

• Wystukaj sylaby. 

• Narysuj tyle kresek ile jest sylab w każdym wyrazie. 

Miłej pracy! 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

Temat: Godło Polski 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej – GODŁO  POLSKIE, proszę, aby uczniowie 

wykonali ją w formie wyklejanki z drobnych kawałków kolorowego papieru lub kulkami skręconej bibułki.  

Szablon do wykonania godła jest poniżej. Pamiętajcie o estetyce swoich prac i posprzątaniu stołu po pracy. 

 

Podczas pracy uczniowie mogą słuchać w telefonie piosenkę „Kto ty jesteś?”.  

Liczę, że wy też zaśpiewacie tę piosenkę wyklejając godło. 

Wasze prace ocenimy i oprawimy w szkole. 

 

Znajdziecie ją wpisując: 

Kto ty jesteś? ( słowa) piosenka do słów St. Bełzy 
https://youtu.be/NREwvjzaRc8  
 

https://youtu.be/NREwvjzaRc8


Oto słowa tej piosenki 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały.  

- Jaki znak twój?  

- Orzeł biały.  

- Gdzie ty mieszkasz?  

- Między swemi.  

- W jakim kraju?   

W polskiej ziemi.  

- Czym ta ziemia?  

- Mą ojczyzną.  

- Czym zdobyta?  

- Krwią i blizną.  

- Czy ją kochasz?  

- Kocham szczerze.  

- A w co wierzysz?  

- W Polskę wierzę.  

- Czym ty dla niej?  

- Wdzięczne dziecię 
 
 



 

 



ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Temat: GODŁO POLSKI KREATYWNIE. 

  

Dzisiaj pomysł na to, jak zrobić białego orła na czerwonym tle, czyli godło Polski kreatywnie z 

papierowych talerzyków. 

Potrzebne będą: 

 papierowe talerzyki: biały i czerwony, 

 żółty flamaster, 

 ołówek, 

 nożyczki, 

 klej 

Do pracy potrzebny nam będzie biały i czerwony talerzyk. Jeżeli nie macie czerwonego, można biały 

pomalować  farbami. 

 

                

Zaczynamy od naszkicowania na białym talerzyku kształtu orła – najlepiej ołówkiem, lub markerem. 

Następnie wycinamy szablon orła, docinamy elementy korony, skrzydeł i ogona oraz dodatkowo nogi z 

pazurami. 

 
 

 

 

 

 



  

 Na żółto kolorujemy koronę, dziób oraz szpony. Na koniec naklejamy orła na czerwone tło, czyli drugi 

talerzyk.  

 

 
 

Gotowe. 

  

 

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie im w wykonaniu tego zadania.               

Z góry dziękuję za współpracę. 

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

Pozdrawiam serdecznie. 

Łukasz Kubalewski 

  



EEG- Rewalidacja: Wojciech G.   

Temat:Wiosna-nowalijki. 

Opr.K.O 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie . 

   Popatrz na obrazek i pokaż. 

    

SAŁATĘ     POMIDORA     OGÓRKA      RZODKIEWKĘ     SZCZYPIOR 

                                

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa  i zadawaj pytania: 

- co to jest? Odpowiedź- To jest ….. 

-jaki ma kolor?  Odpowiedź - Ma kolor…. 

 

2 Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności 

siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego. 

Zapisz po śladzie cyfry 

 

1  2  3  4  5  6  7  8   

1  2  3  4  5  6  7  8 

 
 

EEG- Rewalidacja – Dominika S. 

Temat:Wiosna-nowalijki. 

Opr.K.O 

Dominika S. 

 

1. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

TO JEST WIOSENNA KANAPKA. 

NA KANAPCE JEST: SAŁATA, POMIDOR,  

OGÓREK, RZODKIEWKA I SZCZYPIOR. 

TO SĄ NOWALIJKI. 

WARZYWA SĄ ZDROWE BO MAJĄ DUŻO 

WITAMIN. 

 

 



PYTANIA:                                                                           

-z czego składa się wiosenna kanapka? 

-co to są nowalijki? 

-co może być na wiosennej kanapce? 

-dlaczego warzywa są zdrowe? 

  

2. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą. 

 

PRZYKŁAD :JEDEN OGÓREK                          KILKA OGÓRKÓW 
 

                         JEDEN POMIDOR                            KILKA ………………. 

                     

                        JEDNA RZODKIEWKA                    KILKA ………………….. 

 

                        JEDNA SAŁATA                                 KILKA ……………………… 

 

3..Odczytaj zagadki , odgadnij je zapisz do zeszytu i wykonaj samodzielny rysunek. 

LATEM W OGRODZIE                                             CZERWONE NA KRZAKU             

WYRÓSŁ ZILONY                                                     LATEM DOJRZEWAJĄ 

A ZIMĄ W SŁOIKU                                                   CHĘTNIE NA KRZAKACH 

LEŻY KISZONY.                                                        LUDZIE JE ZJADAJĄ 

 

Tomatis: Dominika S. i Julia R. 

Temat: Czytanie ze zrozumieniem „Wycieczka do lasu” 

Opracowała: Agnieszka B. 

Dziewczynki, Julio i Dominiko, przeczytajcie tekst i wykonajcie zadania.  

Wycieczka do lasu 

Październikowe słońce przyjemnie grzeje. Dzieci wybrały się na wycieczkę do lasu. Chłopcy zbierali żołędzie, 

a dziewczynki kolorowe liście. Na polanie widziały sarnę, a w gęstwinie znalazły jeża. Ruda wiewiórka 

zbierała orzechy. Wszyscy zachowywali się cicho i nie płoszyli zwierząt.  

1. Wskaż  poprawną odpowiedź:  

Dzieci poszły do  

a) parku  

b) lasu  

c) ogrodu  

Chłopcy zbierali  

a) liście  

b) żołędzie  

c) orzechy  

Dzieci widziały  

a) wiewiórkę, jeża i sarnę  

b) wiewiórkę, jeża i syrenkę  



c) sarnę, jelenia i wilka 

Dzieci zachowywały się  

a) cicho, bo były zmęczone  

b) cicho, bo nie wolno płoszyć zwierząt  

c) cicho, bo polowały na wiewiórkę  

Dzieci poszły do lasu  

a) we wrześniu 

b) w październiku  

c) rano  

2. Podkreśl w tekście lub wskaż odpowiedź na pytanie: Co robiła wiewiórka?  

Czwartek 30.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Flaga Polski 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Flaga Polski 

Wskazówki dla rodziców: 

- proszę aby wasze dzieci spróbowały nauczyć się pięknej piosenki „Polska flaga” znajdziecie ją na you tube 

wpisując: 

Polska Flaga- piosenka na „Święto Flagi”- Jangok- piosenki patriotyczne  

https://youtu.be/-WNmqfiHVO0  

 

Oto słowa tej piosenki ( możecie je śpiewać z kartki). W szkole zaśpiewamy wszyscy razem. 

 

I. Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 

Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

Ref. 

Biel i czerwień- dwa kolory, które każdy Polak zna. 

To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

 

II. Z wielką dumą na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 

Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 

Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 

Gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto! 

Ref. 

Biel i czerwień- dwa kolory, które każdy Polak zna. 

To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

 

III. Uroczystość narodowa bez niej odbyć się nie może, 

Wtedy zdobi polskie domy od Beskidów aż po morze. 

Choć zwiastuje ważne daty, to nie kłamią kalendarze: 

Drugi maja to rocznica poświęcona polskiej fladze. 

 

https://youtu.be/-WNmqfiHVO0


Zadanie plastyczno – techniczne do wykonania: 

Waszym zadaniem jest wykonanie kotylionu biało-czerwonego według szablonu, który zamieszczam 

poniżej.  Instrukcja słowna i obrazkowa również jest poniżej. 

Potrzebna będzie biała kartka i czerwona oraz klej i nożyczki. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KOTYLION:  

 

 

 

 

 



1/wytnij z czerwonego koloru wzór większy, a z białego nieco mniejszy oraz paseczki i kółko jak na zdjęciu 

1. 

2/ Następnie każdy paseczek podklej do środka  jak na zdjęciu 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3/ Podobnie podklej rozetkę czerwoną ( większą) i białą ( mniejszą) jak na zdjęciu 3. 

4/ Ostatni etap to wklejenie białej rozetki w środek czerwonej, na wierzch wklejamy białe kółko, a od spodu 

paseczki biały – po lewej, a czerwony po prawej jak na zdjęciu ostatnim   

i gotowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli udało się to jesteś SUPER!  
Przypnij sobie do ubrania szpileczką i zrób zdjęcie- pochwalimy się swoimi kotylionami wzajemnie. 

 

 

Życzę wszystkim udanej MAJÓWKI! 
  

 

 

RELIGIA: 

Temat: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci przeczytajcie, proszę. 

Maj jest szczególnie pięknym miesiącem i to nie tylko ze względu na piękną pogodę i otaczającą nas 

przyrodę, ale również ze względu na piękne majowe nabożeństwa, na których już możemy się spotkać z 

kochająca nas Matką Bożą. Dlatego na majowych katechezach w szczególny sposób będziemy pamiętać o 

obecności wśród nas Maryi.  

Do Matki Chrystusa i naszej Matki możemy przychodzić z różnymi sprawami, wierząc, że Ona nas 

słucha i nie pozostawi w potrzebie. 

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzimy 3 maja. 

Pan Jezus uczynił Maryję naszą Matkę gdy umierając na krzyżu wypowiedział słowa: „Oto Matka twoja” J 

19,27 



Kochane Dzieci zachęcam Was, abyście z pomocą Rodziców wykonali w domu ołtarzyk dla Matki Bożej. 

Niech znajdzie się tam obrazek z wizerunkiem Matki Bożej. Postarajcie się, by przy wizerunku Maryi 

znalazły się kwiaty nazbierane przez Was na spacerze lub wykonane samodzielnie w domu. Troszczcie się 

by zawsze były one świeże. 

Wykonajcie, proszę, plakat umieszczając na nim obrazek Matki Bożej, a obok obrazka narysujcie tyle 

kwiatów ile mamy dni w miesiącu maju. Kwiatek możemy pokolorować, jeżeli w danym dniu będziemy w 

kościele na nabożeństwie majowym, lub przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej lub odmówimy litanię w 

domu. 

Każdego dnia o godzinie 21:00 na Jasnej Górze w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej odmawiana jest 

            modlitwa apelu jasnogórskiego. Łączmy się naszymi rodzinami z wszystkimi pielgrzymami  

            przebywającymi na Jasnej Górze wypowiadając słowa apelu: 

 

MARYJO, KRÓLOWO POLSKI! 

JESTEM PRZY TOBIE, 

PAMIĘTAM, 

CZUWAM! 
 

Posłuchajcie piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe 

 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

 

Zadanie dla Dominiki, Julii, Kacpra. 

• Oblicz: 

53+4= 

53+5= 

57+3= 

78-6= 

78-5= 

78-4= 

 

Zadanie dla Magdy. 

13+5= 

16+4= 

12+3= 

16+3= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe


Zadanie dla Wojtka 

Skieruj pojazdy zielone na PRAWY parking a czerwone na LEWY parking. 

 
 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Temat:  Polska i jej sąsiedzi. 

 

• Zadanie dla Dominiki, Magdy, Julii i Kacpra. 
•Obejrzyj poniższą  mapę i powiedz  z jakimi państwami graniczy Polska. 

• Odszukaj na mapie Polski swoją miejscowość i Warszawę. Napisz, w jakim kierunku od Warszawy leży 

twoja miejscowość.  

 

Wojtku, pokaż gdzie są Żary na mapie.  

 

Miłej pracy     Pozdrawiam Was serdecznie. Pani Jola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Temat:  Wieniec z wiosennych kwiatów. 
 

Rodzicu, dziś dzieci wykonają wieniec z wiosennych kwiatów. Potrzebne będą: 
wytłoczki po jajkach, farby, klej, nożyczki, sznurek  i papierowy talerz. Pocięte wytłoczki w 
dowolny sposób to kwiaty, należy je pomalować , z odpadów wyciąć liście i pomalować na 
zielony kolor. Obręcz można wyciąć z kartonu lub uzyskać z papierowego talerzyka (wyciąć 
środek) i również pomalować na zielono. Kolorowe kwiaty trzeba przykleić na obręczy, 
ozdobić liśćmi i przeciągnąć sznurek (wstążkę, tasiemkę). Wieniec może stanowić ozdobę na 
drzwi do pokoju dziecka. Proszę zrobić zdjęcie i wysłać do wychowawczyni. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA – Wojciech G.  

Opracowała Barbara Góra 

Temat: Ćwiczenia rozwijające grafomotorykę -symbole narodowe. 

 

Wskazówki dla rodzica: 

Zadaniem Wojtka jest: 

- wodzenie  palcem po literach składających się na wyrazy: FLAGA POLSKI  i  POLSKA , następnie niech 

Wojtek pokoloruje literki 

- wykonanie Flagi Polski kolorując na czerwono kółka w dolnej części flagi,  

- połączenie kropek rysując po śladzie kontur Polski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Piątek  1.05.2020r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
 

 
 
 

 


