
01-05.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Prawa dziecka 

 

Poniedziałek 01.06.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Dzień Dziecka- świętujemy w rodzinie 

Przysposobienie do pracy:  

Temat: Dzień Dziecka- świętujemy w rodzinie. 

 

Drodzy rodzice- dziś Dzień Dziecka. 

Wiem, że w waszych rodzinach przygotowujecie jakieś miłe niespodzianki dla swoich pociech. 

Proszę, abyście przekazali swoim dzieciom jak bardzo je kochacie i jak są ważne w waszym życiu. One tego 

potrzebują. Czasem o tym zapominamy w codziennym zabieganiu, stresie dnia codziennego. Mamo Wojtka 

przeczytaj proszę synowi informacje i zadania na dzisiaj. 

 

Drogie dzieci- choć jesteście już dorośli i urodziły Was Wasze mamy, to dla mnie jesteście jak moje własne 

dzieci. 

 

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam kochani dużo powodów do radości każdego dnia, uśmiechu na twarzy, 

szczęśliwego życia w Waszych rodzinach, dobrego zdrówka, 

A ponieważ jesteście już dorośli- mądrych decyzji życiowych. 

Żeby Wasi rodzice byli zawsze z Was dumni 

- tak jak ja jestem z Was dumna. 

Wasza wychowawczyni. 

W czasie epidemii korona wirusa nie wszystkie rzeczy i przyjemności możemy wykonywać. Zamknięte są 

baseny, obowiązuje noszenie maseczek i konieczność zachowania 2 metrowych odległości od innych ludzi 

w miejscach publicznych, ale mimo to możemy w swoim rodzinnym gronie świętować uroczystości takie 

jak Dzień Matki ( 26 maja), Dzień Dziecka (1 czerwca), czy Dzień Ojca ( 23 czerwca). 

Zadanie 1 

Zaplanuj z rodzicami, jak chcecie spędzić ten dzień razem. Napisz swoje marzenie na kartce, przeczytaj to 

co napisałeś / łaś- spróbujcie wspólnie z rodzicami/ opiekunami z DPS-u zrealizować jak najwięcej z 

waszych marzeń. 

Podpowiedzią dla was niech będzie karta pracy poniżej. 

Proszę, abyście postawili znaczek: 

    -przy tych aktywnościach, które można robić w czasie dzisiejszej epidemii, a znaczek 

X  - przy tych aktywnościach, których obecnie nie możemy robić. 

 

Zadaniem Wojtka jest opowiedzenie mamie co chciałby dostać, co chciałby robić w Dniu Dziecka ze 

swoją rodziną. Następnie proszę, aby Wojtek przyjrzał się obrazkom na karcie pracy i opowiedział co robią 

dzieci ze swoimi rodzicami na tych zdjęciach. 

Niech wskaże, które rzeczy chciałby dziś robić z mamą i rodzeństwem. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2  

-Dominiko, Julio, Magdo, Kacprze- zróbcie to zadanie pisemnie na kartce lub w zeszycie 

- zadaniem Wojtka jest opowiedzenie, co widzi na obrazku i głośne policzenie i wskazanie na obrazku 

wszystkich baloników, koników i samochodzików. 

 

 
Życzę wszystkim wspaniałego dnia! 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

Temat: Chwyty piłki oburącz: odbitej, rzuconej, podanej. 
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Wykonaj poniższe ćwiczenia, powtórz kilka razy dla utrwalenia. 

 W pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, chwyt – oburącz, 
 w pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie jak największej liczby klaśnięć, chwyt oburącz, 
 w pozycji stojąc, podrzut piłki, wykonanie pełnego obrotu, chwyt oburącz, 
 z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie przysiadu podpartego, chwyt oburącz w pozycji 

stojąc, 
 z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie siadu skrzyżnego, chwyt oburącz w pozycji siadu. 

 



FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat: Dzień dziecka. 

Witajcie! 
Zadanie dla Julii, Dominiki, Magdy i Kacpra. 

• Uzupełnij zdania. 

 

 
• Zadanie dla Wojtka 
• Obejrzyj obrazki i powiedz, co dzieci robią. 

 

Wojtku, życzę Ci miłej pracy. Pozdrawiam również mamę i dziękuję za współpracę! 



EEG-REWALIDACJA- Kacper M.  

opr.K.O 

 

1. Odczytaj tekst, w miejsce obrazków wstaw wyrazy. Zdania zapisz do zeszytu. 

 

TO OWAD. 
 

  

     PSZCZOŁY         ŻYJĄ        W       
  

  

 

 

NAJWAŻNIEJSZA W ULU JEST        
  

KRÓLOWA SKŁADA JAJECZKA, Z KTÓRYCH WYLĘGAJĄ SIĘ LARWY.   

A Z NICH PSZCZOŁY. 
 

     

     

           JEST ZDROWY I BARDZO POTRZEBNY. 
  

2. Odczytaj wyrazy z ramki i dopasuj do pytania”Jaki jest miód” 

Zdanie i poprawne wyrazy z ramki zapisz do zeszytu. 

  

  

  

SMACZNY         PACHNĄCY        PIĘKNY          LEPIĄCY      

  SŁODKI           GORZKI   ZDROWY            KWAŚNY 

 

JAKI JEST MIÓD? 
 

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

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek  2.06.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Prawa dziecka w Polsce 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Prawa dziecka w Polsce 

Wskazówki dla rodziców: 

  Dziś o Prawach Dziecka w Polsce. Proszę, aby uczniowie czytający uważnie przeczytali informacje i 

polecenia zawarte w prezentacjach i na kartach pracy.  

Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi tekstu i wyjaśnienie na czym będzie polegało jego zadanie. 

 

Na początek proszę, abyście wyszukali na you tube prezentację o Prawach Dziecka- znajdziecie ją 

wpisując w przeglądarce tytuł: 

„Prawa dziecka – prezentacja”  https://youtu.be/hbfLxqiefqw.  

Ta prezentacja dostosowana jest do naszych dorosłych dzieci, ale należy ją czytać, więc proszę, aby 

rodzice pomogli odczytać je dzieciom lub żeby w odpowiednim momencie zatrzymali prezentację, by dzieci 

sami mogli to przeczytać głośno. 

Mamę Wojtka proszę o odtworzenie i przeczytanie synowi informacji zawartych w tej prezentacji. 

 Dla utrwalenia obejrzyjcie jeszcze krótki filmik dla dzieci- znajdziecie go wpisując: 

 „ Nie daj się 9-film edukacyjny- nasze prawa” https://youtu.be/a-PphP4hT4o  

Wiem, że lubicie też piosenki- oto piosenka dla was wpiszcie w przeglądarce: 

„Piosenka o Prawach Dziecka /Mała Orkiestra Dni Naszych/” https://youtu.be/SJgGFpxh6kY 

 

ZAPAMIĘTAJ: 

W 1989 r., a więc 31 lat temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ( czyli prawie wszystkich 

państw na świecie), uchwaliło jednomyślnie Konwencję o Prawach Dziecka. Polska podpisała ją dwa lata 

później. 

Konwencja ta mówi: 

 Dziecko jest samodzielnym podmiotem ( nie jest niczyją własnością ) i ze względu na swoją 

niedojrzałość fizyczną i psychiczną  wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej 

 Dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego godności 

 Najlepszym środowiskiem życia i wychowania dziecka jest rodzina 

 Państwo ma obowiązek wspierać rodzinę ,a nie wyręczać w jej funkcjach. 

 

Prawa dziecka w Polsce zawarte są również w innych dokumentach: 

- Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym,  

- Kodeksie Cywilnym,  

-Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich,  

-Ustawie o Systemie Oświaty. 

 

O prawa dziecka w Polsce dba Rzecznik Praw dziecka- obecnie jest nim Mikołaj Pawlak.   
Dla dzieci i młodzieży, którzy mają problemy istnieje TELEFON ZAUFANIA- masz go w żółtej ramce. 

 

 

Zadanie: ( dla Dominiki, Madzi, Julii i Kacpra) 

Materiały, które obejrzeliście na you tube mówiły o „Prawach Dziecka”. Przyjrzyjcie się plakatowi, na 

którym przedstawiono je- przeczytajcie  uważnie i zapamiętajcie je .  

 

https://youtu.be/hbfLxqiefqw
https://youtu.be/a-PphP4hT4o
https://youtu.be/SJgGFpxh6kY


 
Są też obowiązki dzieci- je również przeczytajcie i zapamiętajcie. 

 
Zadanie dla Wojtka 

Zadaniem Wojtka jest opowiedzenie co widzi na obrazkach przedstawiających niektóre prawa i obowiązki 

dzieci. Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi podpisów pod obrazkami. 

Niech Wojtek wymieni inne prawa  

 



  
 

Zadanie dodatkowe dla Wojtka i wszystkich chętnych: 

Pokoloruj obrazek „Dzień dziecka” 
 
 



    
 

 

 

 

 



RELIGIA:  
TEMAT: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI 
 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

  

Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W takim domu 

wszyscy pamiętają, by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie 

krzywdzą się słowem ani czynem. Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego mieszkania. To, 

czy się wypełni, zależy tylko od ciebie. 

Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby przygotować miejsce 

również dla ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej decyzji. Pan Jezus pragnie ci w tym 

pomóc. Jeśli chcesz odczytać Jego bardzo dyskretne drogowskazy, musisz być zawsze blisko Niego i często 

z Nim rozmawiać. 

 

Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k 

 

Sprawdź swoją wiedzę  

1. Jezus odszedł do nieba, by:  

a) zostawić ludzi samych,  

b) odpocząć,  

c) przygotować nam tam miejsce. 

 

 2. Do nieba można trafić:  

a) z pomocą balonu lub samolotu,  

b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,  

c) wypełniając kilka wybranych przykazań.  

 

3. Jezus jest dla nas:  

a) kimś, kogo nie możemy poznać, 

 b) bohaterem ciekawych opowiadań,  

c) drogą, prawdą i życiem. 

 

Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Rzuty małymi przedmiotami lewą i prawa ręką do celu. 
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Przygotujcie: balony, butelki, puszki. Postępujcie zgodnie z opisem zabawy. 

 Pociski 
Wieszamy na gałęzi drzewa nadmuchany balon. Uczestnicy zabawy ustawiają się na linii rzutu, którą 

umieszczamy na około 10 kroków od drzewa. Każdemu graczowi przysługują trzy rzuty. Za pociski mogą 

posłużyć woreczki, piłeczki, kamyczki. Należy policzyć każde trafienie. Wygrywa gracz, który na swoim 

koncie będzie miał najwięcej trafień. 

Rzuty do celu 
Ustawiamy na murku, stoliku lub ławce puszki lub butelki plastikowe puste, mogą być też  kubeczki. 

Uczestnicy ustawiają się na linii rzutu. Każdy gracz otrzymuje trzy kamyczki (woreczki, piłeczki). Należy 

strącić z murka jak najwięcej przedmiotów. Wygrywa najbardziej celny gracz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE


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

– prowadzący Magdalena Gruca 
    Rodzice i Opiekunowie 

Celem zaplanowanych zajęć jest umiejętność odczytywanie diagramów, w tym przypadku drzewa genealogicznego 
oraz logiczne myślenie. Proszę o Państwa pomoc w wykonywaniu zadań, za co jestem bardzo wdzięczna.  

 
Dominika S., Julia R., Magdalena M., Kacper M. 

 
Zadanie 1. 
Przyjrzyj się uważnie schematowi – to drzewo genealogiczne przedstawiające 
rodzinę Kasi. Przepisz na kartkę poniższe zdania, pomyśl i uzupełnij je. 
 

 
 

Mama Kasi ma na imię ………… . 
Roman to Kasi …………. . 

Kasia ma dwie babcie o imionach …….. . 
Rodzice mamy Kasi to …………. . 

Dziadek Józef to tato ………… Kasi.  
Dzień Matki obchodzimy ……………. 
Dzień Taty obchodzimy ………….. . 
Dzień Babci obchodzimy ………….. . 

Dzień Dziecka obchodzimy ………….. . 
Dzień Dziadka obchodzimy ………….. . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasia

mama

Barbara

babcia 

Janina

dziadek

Zdzisław

tata

Roman

babcia 

Anna

dziadek

Józef



Tomatis: Dominika S. 

Temat: Prawda – fałsz – czytam, więc wiem. 
02.06.2020 (p. Agnieszka B.)  (na podstawie pakietu treningowego WSiP) 

 

Wpisz podane wyrazy w odpowiednie ramki. 

 

wiatr, wiosło, kalafior, czapka, rysunek, kredka, ognisko, woda 

 

rodzaj męski (ten) rodzaj żeński (ta) rodzaj nijaki (to) 

 

 
 

Przeczytaj tekst, a następnie otocz pętlą poprawne odpowiedzi na pytania. 

 

Julia jest bardzo pilną uczennicą. Gdy wraca ze szkoły do domu, je obiad, a zaraz potem 

siada do zadań domowych. W pierwszej kolejności odrabia zawsze język polski, bo 

najbardziej go lubi. Najwięcej czasu potrzebuje na matematykę. Jeśli nie potrafi rozwiązać 

jakiegoś zadania, co zdarza się bardzo rzadko, prosi o pomoc mamę. Julia najchętniej 

zaczyna się bawić dopiero wtedy, gdy wszystkie lekcje ma już odrobione. 

 

Czy mama czasem pomaga Julii w lekcjach? TAK NIE 

   

Czy w pierwszej kolejności Julia odrabia matematykę? TAK NIE 

   

Czy Julia bawi się od razu po przyjściu ze szkoły? TAK NIE 

   

Czy Julia je obiad przed odrabianiem lekcji? TAK NIE 

   

 

 

Podkreśl lub wskaż w tekście zdanie, które daje odpowiedź na poniższe pytanie. 

 

Jaką uczennicą jest Julia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M. 

Temat: Ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski  

gimnastycznej. 
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 

 

Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij. 

Wyprostuj się, głowę ustaw w 

przedłużeniu tułowia, złącz łopatki, 

napnij brzuch. Ruch- Unieś kij w 

górę, do wysokości barków. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi:  Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, na 

stole stoi zapalona świeca. Ruch-  

Wdech nosem, a następnie wydech 

ustami ze zdmuchnięciem świeczki. 

Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Złap kij na 

wysokości barków. Ruch- Wykonaj 

ruchy takie jak przy wiosłowaniu. 

Pamiętaj o utrzymaniu prawidłowej 

postawy ciała. Powtórzenia:  2 

serie po 6 razy. Uwagi:  Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Ustaw kij  pionowo 

opierając o podłogę. Wyprostuj 

plecy, głowę ustaw dokładnie w 

przedłużeniu tułowia. Chwyć kij na 

wysokości barków. Ruch- Dociśnij 

kij do podłogi i utrzymaj tę pozycję 

przez ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w 

dół. Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 

Uwagi:  Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub 

siad skrzyżny, rodzic trzyma 

tasiemkę przed ustami dziecka. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

silne dmuchnięcie w tasiemkę. 

Powtórzenia:  3 razy. 
Uwagi: Można użyć bańki 

mydlane. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij. 

Wyprostuj się, głowę ustaw w 

przedłużeniu tułowia, patrz przed 

siebie. Ruch- Unieś kij w górę, nad 

głowę i opuść. Powtórzenia:  2 serie 

po 5 razy. Uwagi:  Rodzic prowadzi 

i wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Złap kij poziomo na 

wysokości barków. Ruch- Prowadź 

kij w prawo, jednocześnie skręcając 

głową w przeciwną stronę. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 

Uwagi:  Ćwiczenie wykonujemy na 

obie strony. Pamiętaj aby nie unosić 

barków i zachować wyprostowaną 

sylwetkę. Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Wyprostuj się, głowę 

ustaw w przedłużeniu tułowia, 

chwyć kij poziomo za oba końce . 

Ruch- Prowadź kij w prawą stronę, 

jednocześnie skręcając głową 

przeciwnym kierunku. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 

Uwagi:  Ćwiczenie wykonujemy na 

obie strony. Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 
Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r. 

                     2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 3.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Prawa dzieci na świecie; UNICEF 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ ( zajęcia powiązane)  

Temat: Codzienne zajęcia członków mojej rodziny.       

Zadanie dla Julii, Kacpra, Dominiki, Magdy. 

 

Zadanie dla Wojtka 

• Obejrzyj obrazki i powiedz: 



  

 

Pozdrawiam Was! Bardzo się cieszę, że odrabiacie lekcje. 

Miłej pracy. 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

Temat: Prawa dzieci na świecie; UNICEF 

 

Wskazówki dla Rodziców: 

Proszę, aby państwo umożliwili/ pomogli uczniom obejrzenie na you tube filmów o Prawach dzieci na 

świecie i o organizacji UNICEF. 

 

Każde dziecko na świecie ma swoje prawa, jednak nie wszędzie są one przestrzegane tak jak w naszym 

kraju.  

 



Plakat poniżej przedstawia prawa dzieci na świecie. Przeczytajcie je proszę.  

Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi podpisów pod obrazkami. 

 
UNICEF to fundusz założony przez Organizację narodów Zjednoczonych dla niesienia pomocy 

dzieciom potrzebującym na całym świecie. 

Ciekawe materiały o UNICEF-ie znajdziecie  wpisując w przeglądarce na you tube: 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF- https://youtu.be/BNSaLpmtJgI 

 UNICEF- 70 lat pomocy dzieciom -https://youtu.be/u0wQY7FL7Hs 

 Dzień Praw Dziecka - https://youtu.be/eOMgvrVYqoY 

 

UNICEF organizuje akcje zbiórki pieniędzy na całym świecie 

- nasza szkoła i nasza klasa PdP też brała udział w takiej akcji „Wszystkie 

kolory świata”- szyliśmy na sprzedaż lalki dla UNICEF, a pieniążki z ich sprzedaży 

zostały przekazane dla głodujących dzieci w Afryce.  

 

Majka Jeżowska patronowała tej akcji, a najładniejszą lalkę w naszej szkole „Pipi” 

uszyła Marta Łoś- wasza koleżanka. 

 

 

Zadanie dla Madzi, Julii, Dominiki i Kacpra: 

Na podstawie obejrzanych filmików napisz krótko w jaki sposób organizacja UNICEF pomaga dzieciom 

potrzebującym w najbiedniejszych krajach świata? 

 

Zadaniem Wojtka jest obejrzenie obrazka przedstawiającego dzieci z całego świata i odpowiedzenie na 

pytanie: czy wszystkie dzieci na świecie wyglądają tak jak nasze dzieci, czym się różnią dzieci z innych 

krajów? 

https://youtu.be/BNSaLpmtJgI
https://youtu.be/u0wQY7FL7Hs
https://youtu.be/eOMgvrVYqoY


 
 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Temat: DZIECI ŚWIATA. 

  

Dzisiaj pomysł na to, jak zrobić plakat poświecony dzieciom świata. 

Proszę w miarę swoich możliwości przerysujcie, (bądź wydrukujcie jak jest tak możliwość) poniższy 

rysunek i pomalujecie go według własnego pomysłu. Sposób wykonania pozostawiam wam, 

(podpowiadam że mogą to być kredki, mazaki, farby, plastelina i wszystko to co przyjdzie wam do 

głowy). 

 

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 – Dominika S. 

Rewalidacja-zadania 

opr.K.O 

 

1. Odczytaj tekst, w miejsce obrazków wstaw wyrazy. Zdania zapisz do zeszytu. 

 

 
    TO OWAD. 
  

 

     PSZCZOŁY         ŻYJĄ        W       
  

  

 

 

NAJWAŻNIEJSZA W ULU JEST        
  

KRÓLOWA SKŁADA JAJECZKA, Z KTÓRYCH WYLĘGAJĄ SIĘ LARWY.   

A Z NICH PSZCZOŁY. 
 

     

     

           JEST ZDROWY I BARDZO POTRZEBNY. 
 

 

2. Odczytaj wyrazy z ramki i dopasuj do pytania”Jaki jest miód” 

Zdanie i poprawne wyrazy z ramki zapisz do zeszytu. 

  

  

  

SMACZNY         PACHNĄCY        PIĘKNY          LEPIĄCY        SŁODKI           GORZKI   

ZDROWY            KWAŚNY 

 

JAKI JEST MIÓD? 
 

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

.......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomatis: Dominika S. i Julia R. 

Temat: Monety i banknoty. 
 (p. Agnieszka B.) 

 

Rozmień pieniądze. Uzupełnij odpowiednio pola (prostokąt oznacza banknot, kółko oznacza 

monetę). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sposób 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sposób 3. 
 

Narysuj swoją propozycję. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 4.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Prawa dzieci na świecie- praca plastyczna 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Prawa dzieci na świecie- praca plastyczna 

 

Wskazówki dla rodziców i uczniów: 

Zadaniem uczniów na dziś jest wykonanie plakatu, pracy plastycznej pt. „PRAWA DZIECI”. 

Do wykonania takiej pracy możecie wykorzystać obrazki do pokolorowania znajdujące się poniżej, 

możesz też wyciąć obrazki z różnych gazet obrazujące prawa dzieci. 

Technika wykonania dowolna ( wyklejanka, rysunek wykonany kredkami, farbami ). 

Proszę, aby plakat wykonany był na większej kartce papieru- możesz wykorzystać kartkę z dużego bloku, 

białą stronę kawałka tapety lub papier pakowy.  

 

Zobaczcie jak takie plakaty wykonały inne dzieci 

 

        
 

Możecie pokolorować, wyciąć i wykorzystać takie obrazki  

    

    
 
 
  
 

Zadanie dla Wojtka ( mamę Wojtka proszę o przeczytanie Wojtkowi zadania) 

 Pokoloruj swój plakat obrazujący szczęśliwe dzieci na całym świecie. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Życzę kreatywnej pracy i czekam na wasze zdjęcia. Zachowajcie wasze prace. 

Powodzenia- na najciekawsze prace czekają nagrody!!!  

 

RELIGIA: 

TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO” 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha 

Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech 

Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te 

trzy Osoby Boskie nazywamy Trójcą Świętą. 

Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 

 W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się 

człowiekiem, i Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do którego 

modlimy się. 

– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?  

 dał nam cały świat  

 posłał na ziemię Pana Jezusa  

 jest najlepszym Ojcem 

– Co robi dla nas Pan Jezus?  

 umarł za nas na krzyżu 

 karmi nas swoim Ciałem  

 uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy  

  umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej 

– Co czyni dla nas Duch Święty?  

 jest z nami w Kościele   

 oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa  

 daje nam siły do życia dobrocią i miłością 

Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs 

https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs


FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Temat: Moja rodzina 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Temat: Piszemy sylaby i zdania. 

 

Zadanie dla Julii, Dominiki, Magdy i Kacpra. 

Opisz, co dzieje się na starej fotografii. 

Co zmieniło się w rodzinie? 

Jakie pamiątki zachowały się z dawnych lat. 

Czy masz w domu stare przedmioty, fotografie lub inne rodzinne pamiątki? Wymień je. 

 

 

 

Zadanie dla Wojtka 

• Obejrzyj zdjęcia członków swojej rodziny. Wymień ich imiona. 

Zadanie dla Julii, Dominiki, Magdy i Kacpra. 

• Zapisz sylaby i zdania, które znajdują się poniżej.  

Ważne! 



Zanim zapiszesz sylabę, najpierw głośno ją przeczytaj! 

Zanim zapiszesz zdanie, najpierw je głośno przeczytaj! 

Zanim ułożysz i napiszesz zdanie, przeczytaj każdy wyraz! 
Miłej pracy! 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE:  

p. B. Markulak 

Na dzisiejszych zajęciach zrobicie akwarium. Wiecie co to jest? Duże szklane naczynie, w którym hoduje 

się rybki . Wykorzystajcie wszystko, co może się nadawać ( może macie muszelki znad morza, może mama 

pozwoli pomalować większy słoik). Wysyłam kilka propozycji, ale oczywiście własne pomysły mile 

widziane. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę przyjemnej pracy.  

 



Piątek  5.06.2020r.  

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Kulinarny piątek- domowa pizza- ulubione danie dzieci 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Kulinarny piątek- domowa pizza- ulubione danie dzieci 

 

Wskazówki dla rodziców i uczniów: 

Bardzo proszę, aby rodzice umożliwili swoim dzieciom wykonywanie potraw, które wcześniej 

wykonywaliśmy w szkole. Mamę Wojtka proszę o poinstruowanie syna, co jest naszym zadaniem i o 

nadzór/pomoc w jego wykonaniu. 

Ulubionym daniem wszystkich naszych uczniów jest pizza domowa, do której można wykorzystać 

produkty spożywcze dostępne w domowej lodówce. 

Można też wykonać pizzę specjalną – wtedy uczeń ma za zadanie: 

- zaplanować listę produktów zgodnie ze swoim przepisem,  

- zrobienie zakupów ( uczeń samodzielnie kupuje w sklepie lub robicie wspólne zakupy 

- wykonanie pizzy pod okiem rodzica 

- podawanie do stołu i wspólna rodzinna degustacja 

- porządkowanie po posiłku. 

Obowiązkowo wszyscy pamiętamy o higienie rąk, założeniu fartuszków, umyciu produktów i zasadach BHP 

podczas krojenia, ucierania, czy pieczenia w piekarniku. 

 

Jak zrobić domową pizzę możecie obejrzeć na you tube wpisując: 

- Pizza domowa- co musisz wiedzieć, żeby zrobić genialną pizzę-

https://www.youtube.com/watch?v=kbUR9lW09ok 

Oto przepis na domową pizzę: 

składniki  

na okrągłą pizzę o średnicy około 32 cm 

- 1,5 szklanki mąki (pszennej typ 550 lub 650)  

- 1 łyżeczka cukru 

- pół łyżeczki soli 

- 25 g drożdży 

- pół szklanki ciepłej wody 

- 2 łyżki oliwy z oliwek lub oleju 

- 1 łyżeczka ziół prowansalskich 

- pół łyżeczki słodkiej papryki 

 

błyskawiczny sos pomidorowy-składniki: 

- 2 łyżki koncentratu pomidorowego 

- 1 łyżeczka oliwy z oliwek 

- 1 łyżeczka ziół prowansalskich 

- pół łyżeczki cukru 

- świeżo zmielony pieprz i sól 

 

dodatki: pomidor, czarne oliwki, czerwona cebula, ser mozzarella w kulce, ser mozzarella tarty, listki 

bazylii.  

Możecie też użyć innych dodatków jak pieczarki, salami, szynka, ser żółty, suszone pomidory, kukurydzę z 

puszki, ananasy – dobierzcie te które lubi wasza rodzina. 

 

przygotowanie 
1. Do szklanki z ciepłą wodą dodajemy oliwę z oliwek, łyżeczkę cukru i 25 g drożdży. Dokładnie mieszamy 

i odstawiamy na czas przesiewania mąki w ciepłe miejsce. 

2. Mąkę przesiewamy do miski i mieszamy z przyprawami i solą. 



3. Do miski z mąką wlewamy drożdżowy zaczyn i zagniatamy ciasto rękoma, aż stanie się gładkie i 

elastyczne (można użyć również miksera z hakiem). 

4. Ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce, aż podwoi swoją objętość (około 20-30 minut). 

5. Przygotowujemy sos: mieszamy koncentrat pomidorowy z oliwą, przyprawami, cukrem i niewielką 

ilością wody.  

6. Pomidory, oliwki i kulkę mozzarelli kroimy w plasterki, a cebulę w półplasterki. 

 7. Wyrośnięte ciasto uderzamy pięścią, aby pozbyć się powietrze i krótko zagniatamy. 

8. Piekarnik nagrzewamy do 250 stopni razem z blaszką. 

9. Na papierze do pieczenia, wysmarowanym niewielką ilością oliwy, formujemy okrągły placek i 

smarujemy go sosem pomidorowym. Grubość zależy od indywidualnych upodobań. Ja staram się, aby ciasto 

było cienkie (pod wpływem pieczenia i tak jeszcze urośnie). 

10. Pizzę posypujemy dwoma garściami startego sera mozzarella i układamy pozostałe składniki (kilka 

plastrów pomidora, oliwki, cebulę, plastry mozzarelli i bazylię). 

11. Pizzę przekładamy na rozgrzaną blaszkę i pieczemy, aż brzegi ciasta się zarumienią (około 8-10 minut). 

12. Kroimy na trójkąty i gotowe- SMACZNEGO! 

 

Kochani, pamiętajcie aby pięknie nakryć stół- tak jak to zawsze robimy w klasie- wtedy najprostsze danie 

smakuje jak w restauracji. 

 

Oczywiście po każdej pracy w kuchni i po każdym posiłku należy posprzątać- 

potraficie to robić- pokażcie rodzicom, że dużo nauczyliście się w szkole. 

 

Życzę wszystkim smacznego i bezpiecznego kucharzenia 

- czekam na wasze wrażenia i zdjęcia. 

SMACZNEGO! 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Zabawy naśladowcze. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Dziś pobawcie się z rodzeństwem bądź rodzicami. Losujecie osobę, która pierwsza pokazuje ćwiczenie. 

Uczestnicy zabawy naśladują czynności i ćwiczenia, które pokazuje dana osoba.  

Propozycje ćwiczeń: 

- podskoki 

- skłony 

- przysiady 

- brzuszki 

- rowerek 

- nożyce 

Czynności: 

- mycie naczyń 

- wycieranie kurzu 

- odkurzanie 

- jedzenie 

- mycie się itd. 

 

 

 
 


