OŚRODEK TYGODNIA 15-19.06.20r.: Nadchodzi lato
Poniedziałek 15.06.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Lato-letnie prace w ogrodzie
Przysposobienie do pracy:
Temat: Lato-letnie prace w ogrodzie.
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Proszę rodziców, aby dopilnowali swoje dzieci by dokładnie przeczytali treści z lekcji i prawidłowo
wykonali zadania. Zaczyna się lato. W państwa ogrodach w dalszym ciągu jest sporo pracy- proszę, aby nasi
uczniowie aktywnie uczestniczyli w pracach ogrodniczych, zbiorze owoców i warzyw sezonowych,
pielęgnacji rabatek kwiatowych i trawników, czy ogólnych pracach porządkowych wokół domu.
Mamę Wojtka proszę o wytłumaczenie synowi co jest tematem zajęć i jakie prace w ogrodzie on
może i powinien wykonywać.
Zapamiętajcie: 22 czerwca jest pierwszy dzień kalendarzowego lata potrwa ono
do 22 września.
Zadanie 1.
Przeczytaj uważnie, zastanów się i wykonaj polecenie.

Zadaniem Wojtka jest odpowiedzenie na pytanie: kiedy na dworze jest dłużej jasno zimą, czy latem?
Zadanie 2
Przeczytajcie uważnie tekst o lecie na kolejnych kartach pracy, obejrzyjcie uważnie ilustracje, wykonaj
polecenia.

Zadanie 3
Obrazki poniżej przedstawiają różne prace w ogrodzie, które wykonujemy latem.
Dopasuj podpisy do odpowiednich obrazków. Mamę Wojtka proszę o odczytanie mu podpisów, a Wojtek
niech spróbuje dopasować tyle obrazków ile będzie umiał.

PODLEWANIE RABATEK
KWIATOWYCH

ZBIERANIE WARZYW

ZBIERANIE TRUSKAWEK

KOSZENIE I GRABIENIE
TRAWY

PODLEWANIE WARZYW

OCHRONA PRZED
ŚLIMAKAMI

SPULCHNIANIE GRZĄDEK,
PLEWIENIE

ŚCIÓŁKOWANIE
( OBKŁADANIE) SŁOMĄ

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.W pozycji stojącej – wyrzut piłki w górę, przysiad, chwyt piłki (piłka nie powinna spaść na parkiet).
2.Rzut piłkami na odległość
3.Rzut piłkami do celu ( rzuty do obręczy , kosza, kartonu)
Poproś rodzica lub rodzeństwo, aby poćwiczyli z Tobą rzuty z przed klatki piersiowej. Policz ile razy udało się wam
rzucić piłkę bez upadku na ziemię.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Gdzie możemy spędzić wakacje?
Witajcie moi mili! Wkrótce wakacje.
Zadanie dla Julii, Kacpra, Dominiki, Magdy.
1. Obejrzyj poniższe obrazki.
2. Napisz, gdzie można spędzić wakacje?
Wakacje możemy spędzić
………………………………………………………………………………………………..

Napisz, gdzie Ty chciałabyś / chciałbyś spędzić wakacje?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

Zadanie dla Wojtka.
Obejrzyj poniższe obrazki i powiedz, gdzie chciałbyś spędzić wakacje?

EEG-REWALIDACJA- Kacper M.
opr.K.O
1.Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania, odpowiedzi zapisz do zeszytu.

LATEM JEST DUŻO OWOCÓW.
ZBIERAMY JE W SADZIE, OGRODZIE I LESIE.
W SADZIE ROSNĄ CZEREŚNIE I WIŚNIE.
W OGRODZIE NA KRZAKACH ROSNĄ TRUSKAWKI, POZIOMKI,
MALINY, AGREST I PORZECZKI.
W LESIE LATEM ZBIERAMY JAGODY.
ŚWIEŻE OWOCE ZJADAMY PO UMYCIU.
MOŻEMY Z NICH TAKŻE ZROBIĆ : DŻEMY, KOMPOTY, SOKI, LODY
LUB UPIEC CIASTO.
Odpowiedz na pytania:
-Gdzie latem zbieramy owoce?
-Jakie owoce zbieramy w sadzie ?
-Jakie owoce zbieramy w ogrodzie?
-Jakie owoce zbieramy w lesie?
-O czym należy pamiętać przed zjedzeniem owoców?
-Co robimy z letnich owoców?
2. Wypisz jakie owoce są w koszyku.

Wtorek 16.06.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Owoce wczesnego lata: jagody, maliny , truskawki- przetwory.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Owoce wczesnego lata: jagody, maliny, truskawki-przetwory
Wskazówki dla rodziców
Zadaniem uczniów jest uważne przeczytanie tekstów i wykonanie prawidłowo poleceń.
Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi treści na kartach pracy i objaśnienie zadań dla Wojtka.
Zadanie 1
Przeczytaj uważnie jakie owoce zbieramy latem, zapamiętaj jak wyglądają i jak się nazywają.
Mamę Wojtka proszę o przeczytanie jakie owoce dojrzewają latem, a zadaniem Wojtka jest wskazanie
kolejno poszczególnych owoców.

Owoce letnie mają wspaniały, niezapomniany smak i wiele cennych witamin.
Wtedy, gdy jest na nie sezon jedzmy ich jak najwięcej najlepiej na surowo pamiętając o
wcześniejszym ich umyciu.
Żeby zatrzymać smak owoców letnich na cały rok wykonujemy z nich różne przetwory.
Robimy więc:

SOKI

KONFITURY

KOMPOTY

DŻEMY

MROŻONKI

Zadanie 2. (dla Madzi, Julii, Dominiki i Kacpra)
Pamiętając jak nazywają się owoce letnie rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło.

Zadaniem Wojtka jest pokolorowanie owoców letnich i powtórzenie za mamą ich nazw.

CZEREŚNIE

MALINY

AGREST

PORZECZKI

TRUSKAWKI

JAGODY

RELIGIA:
TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie
Uciszenie burzy
Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego
królestwie. Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych
uczynków. Pewnego razu, kiedy byli nad jeziorem i wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do
swoich uczniów: – Popłyńmy łodzią na drugi brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi
i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było tak wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus
był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął. Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne,
zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe. Uczniowie Jezusa bardzo się przestraszyli. Byli
pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: – Zbudź się! Ratuj nas, bo toniemy! Jezus
wstał i powiedział do burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na jeziorze nie było już
wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego się boicie? Uczniowie byli bardzo zdumieni.
Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który
może wszystko.
Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi
czynić nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je
czynić tylko Bóg.
Zadanie Podziękuj Panu Jezusowi za cuda których dokonał i wciąż dokonuje w naszym życiu.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Bezpieczne wakacje. Propozycja gier i zabaw na świeżym powietrzu.
Kochani na początek kilka informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji. Przeczytajcie uważnie
teksty do każdego rysunku.
Mamę Wojtka bardzo proszę o odczytanie tekstu.

Wiecie już jak należy się zachować podczas wypoczynku nad wodą?

Przedstawiam wam propozycję zabaw nad wodą, ale większość z nich można wykorzystać bawiąc się nawet
na podwórku:
1. Kopanie dziury
Organizujemy zawody, w których trzeba wykopać najgłębszą dziurę w piasku. Można potem sprawdzić, czy
zmieści się w niej dorosła osoba, bądź jak szybko uda nam się wspólnie wypełnić ją wodą.
2.
Mini Golf
W piasku zakopujemy plastikowe kubki tak, by było widać ich otwory. Kupujemy też piłeczkę, bądź
znajdujemy jakąś niedużą w zabawkach, które dzieci już mają. Potem wyznaczamy cele, do których trzeba
trafić.
Potrzebne: kubki i piłeczka lub zestaw do golfa.
3. Golfowe freesbee
Zabawa polega na tym, że bierzemy frisbee i rzucamy nim do celów. Tworzymy je za pomocą rzeczy, które
ze sobą przynieśliśmy – toreb, ręczników czy parasola. Można też wykopać dziurę w ziemi. Aby małe dzieci
nie zrezygnowały szybko z gry, pozwalamy im stanąć bliżej celu.
4. Przenoszenie wody
To zabawa, w której urządzamy dzieciom wyścigi. Otrzymują po plastikowym kubeczku, łyżce czy muszli,
mają nabrać nimi wodę i jak najszybciej przynieść ją do wiaderka, które stoi na plaży. Oczywiście wygrywa
ten, kto doniesie zawartość, nie rozlewając jej po drodze!
5. Puszczanie latawca
Dzieciaki to uwielbiają. Potrafią spędzić kilka godzin próbując wzbić latawiec w powietrze, a potem go
utrzymać. To świetna zabawa dla całej rodziny.
6. Plażowe kręgle.
Ustawiamy puste butelki bądź zakupiony zestaw do kręgli. Jaka jest przewaga takiej zabawy nad tą
profesjonalną w kręgielni? Można biegać boso i unika się noszenia butów, które przed nami miały na
nogach setki osób. Pamiętajmy, by mniejszym dzieciom nieco ułatwić zabawę – niech staną bliżej kręgli.
Dla wszystkich jest to świetny trening rzucania do celu.
7. Puszczanie baniek.
Plaża to idealne miejsce do robienia mydlanych baniek. Jeżeli płyn rozleje się przez przypadek na skórę lub
strój kąpielowy – wystarczy wskoczyć do wody i się umyć. Dzieci biegają, skaczą i zazwyczaj starają się
rozbić jak najwięcej baniek.
8. Poszukiwanie skarbu.
Przygotowujemy listę skarbów, które dzieci mają znaleźć na plaży. Mogą to być np. patyki, muszle,
bursztyny, kamyczki. Dziecko otrzymuje wiaderko na znaleziska i listę na tyle długą, by było w stanie sobie
z nią poradzić.
9. Aniołki na piasku.
Skoro można tworzyć aniołki na śniegu, dlaczego by nie spróbować robić je również na piasku? Dzieciom
nie będzie przeszkadzać piasek we włosach. Poza tym, można potem od razu wskoczyć do wody!
10.Bałwan z piasku.
To kolejna alternatywa dla zimowej zabawy w robienie bałwana ze śniegu. Postać można ozdobić
wszystkim tym, co dzieci znajda na plaży.
11. Picasso na plaży.
Rękami, kijkiem, łopatką albo kamieniem rysujcie obrazy na piasku, albo twórzcie napisy. Sięgnijcie po
skarby znalezione na plaży.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M.
– prowadzący Magdalena Gruca
Rodzice i Opiekunowie
Celem zaplanowanych zajęć jest posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, doskonalenie
orientacji przestrzennej, dodawanie w pamięci a jednocześnie przypomnienie i utrwalenie wiadomości
dotyczących figur geometrycznych. Proszę o Państwa pomoc w wykonywaniu zadań, za co jestem
bardzo wdzięczna.

Dominika S., Julia R., Magdalena M., Kacper M.
Zadanie 1.
Narysuj na kartce według poniższej instrukcji:.
a.
w pierwszym rzędzie poziomym sześć trójkątów;
b.
w drugim rzędzie poziomym trzy koła;
c.
w trzecim rzędzie poziomym siedem kwadratów;
d.
w czwartym rzędzie poziomym cztery prostokąty;
e.
drugi trójkąt od lewej pokoloruj na żółto;
f.
pierwsze koło pokoloruj na czerwono;
g.
czwarty kwadrat od lewej pokoloruj na zielono;
h.
czwarty prostokąt od prawej na niebiesko;
i.
policz w pamięci ile jest razem trójkątów i kół – zapisz działanie;
j.
policz w pamięci ile jest razem prostokątów i kół – zapisz działanie;
k.
policz w pamięci ile jest razem kwadratów i kół – zapisz działanie;
Powodzenia 

Tomatis: Dominika S.
Temat: Kiedy piszemy „Ó”, kiedy „U”?
(p. Agnieszka B.)
zad. 1. Uzupełnij tekst. W miejsce kropek wstaw U lub Ó
Na szczycie wzg…..rza rosły dzikie, biel…tkie r…że. Piękne jak na widok…wce. Robiło się jednak coraz
p…źniej i zanosiło się na b….rzę. Kt…rą z dr…g wybrać, aby bezpiecznie wr…cić do domu i przyjaci…ł?
– zastanawiał się Mate….sz. Dochodziła …sma. Nie namyślał się dł…żej. Śmiało r…szył polna dr….żką w
d….ł.
zad. 2. Dopisz wyrazy zdrobniałe. Postaraj się zapamiętać pisownię.
mózg – móżdżek
półka - ………
góra - ………..
żółw - ……….
ogórek - ………
córka - ………
wróbel - ……….

TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M.
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: piłka; gazeta
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję
Treść zajęć
Rozgrzewka
Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył;
Krążenia RR w bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR –
równoczesne
Ćw.1 Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty
do palców i z powrotem. PN i LN.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.2 Połóż środek stopy na piłeczce i tocz piłeczkę wykonując stopą ruchy
okrężne raz w jedną, raz w drugą stronę. PN i LN.

Ćw.3 Połóż wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj piłeczkę od pięt
do palców i z powrotem. PN i LN.

Ćw.4 Połóż zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj ją od pięty do
palców i z powrotem. PN i LN.

Ćw.5 Uformuj kulkę z papieru stopami.

Ćw.6 Rozprostuj kulę z papieru.

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

Wykonujemy 6-10
powtórzeń każdego
ćwiczenia

Środa 17.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Przyroda latem- obserwujemy zmiany w przyrodzie, prace
plastyczne o tematyce letniej
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Co się dzieje na leśnej polanie?
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ ( zajęcia powiązane)
Temat: Pisanie zdań z pamięci.
Zadanie dla Wojtka.
Obejrzyjcie obrazki. Co się na nich dzieje?

Zadanie dla Julii, Kacpra, Magdy i Dominiki.

Miłej pracy!
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Przyroda latem- obserwujemy zmiany w przyrodzie, prace plastyczne o tematyce letniej.
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Proszę, aby podczas spaceru Wasze dzieci bacznie obserwowały przyrodę wokół siebie, jakie rośliny
zaobserwują, owady i zwierzątka. Zróbcie ciekawe zdjęcia – przyślijcie je do mnie – wymienimy się w
klasie. Letni plener to okazja, aby zabawić się w tropienie ciekawostek przyrodniczych lub zrobienie sobie
pięknych zdjęć na łonie przyrody.
Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi tekstu i objaśnienie mu poleceń.
Zadanie 1
Zaznacz na obrazku poniżej rośliny, które rosną w pobliżu twojego domu lub które widziałeś podczas
ostatniego spaceru. Jeśli wiesz jak one się nazywają to podpisz je.

Zadanie 2
Przeczytaj tekst i wykonaj zadania do tekstu.
Zadaniem Wojtka jest wskazanie na zdjęciu łąki, gdzie są: maki, rumianki i chabry oraz narysowanie po
śladzie i pokolorowanie obrazków z makiem i chabrem.

MAK

CHABRY

Zadanie 3
Wykonaj pracę plastyczną pt. „Łąka”. Możesz to zrobić dowolną techniką: namalować farbami lub zrobić
wyklejankę. W swojej pracy możesz wykorzystać też zwierzątka –pokoloruj, wytnij i przyklej na swoim
obrazku. Kwiatki możesz zrobić stemplując palcem lub patyczkiem higienicznym. Zrób zdjęcie swojej pracy
i przyślij mi.
Życzę udanych pomysłów i miłej zabawy.

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT: SPRZĘT OGRODNICZY.
PROSZĘ PRZERYSUJCIE NA KARTKĘ I WYPEŁNIJCIE KONTURY ODPOWIEDNIO:
- FARBAMI;
- KREDKAMI;
- MATERIAŁAMI SYPKIMI (SÓL, KASZA, ITP.);

Drodzy rodzice!.
Bardzo proszę wraz ze swoimi pociechami wyjdźcie na swoje działki (jeśli taki posiadacie, jeśli nie to
wokół własnego domu) i zróbcie podstawowe porządki w postaci zamiatania chodników, ścieżki, grabieniu
liści itp.
Pozdrawiam i życzę miłej pracy

EEG- Rewalidacja – Dominika S.
Rewalidacja-zadania
opr.K.O
1.Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania, odpowiedzi zapisz do zeszytu.

LATEM JEST DUŻO OWOCÓW.
ZBIERAMY JE W SADZIE, OGRODZIE I LESIE.
W SADZIE ROSNĄ CZEREŚNIE I WIŚNIE.
W OGRODZIE NA KRZAKACH ROSNĄ TRUSKAWKI, POZIOMKI,
MALINY, AGREST I PORZECZKI.
W LESIE LATEM ZBIERAMY JAGODY.
ŚWIEŻE OWOCE ZJADAMY PO UMYCIU.
MOŻEMY Z NICH TAKŻE ZROBIĆ : DŻEMY, KOMPOTY, SOKI, LODY
LUB UPIEC CIASTO.
Odpowiedz na pytania:
-Gdzie latem zbieramy owoce?
-Jakie owoce zbieramy w sadzie ?
-Jakie owoce zbieramy w ogrodzie?
-Jakie owoce zbieramy w lesie?
-O czym należy pamiętać przed zjedzeniem owoców?
-Co robimy z letnich owoców?
2. Wypisz jakie owoce są w koszyku.

Tomatis: Dominika S. i Julia R.
Temat: Zaproszenie
(p. Agnieszka B.)
Przeczytaj tekst zaproszenia i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania.

ZAPROSZENIE
Organizatorzy II Festiwalu Muzyki Rozrywkowej zapraszają na koncert zespołu
„Wrzask”, który odbędzie się 02 lipca 2020 roku w klubie „Cegła”. Początek koncertu
o godzinie 18.00. Wstęp wolny.
1. W ramach jakiej imprezy odbędzie się koncert?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
2. Kto i gdzie wystąpi?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
3. O której godzinie rozpocznie się koncert?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
4. Czy trzeba kupić bilet?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
zad. 2. Napisz zaproszenie na swoje urodziny. Pamiętaj o dacie, miejscu imprezy, kogo zapraszasz.

Czwartek,18.06.20r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Dania z wykorzystaniem sezonowych warzyw- szparagi
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Dania z wykorzystaniem sezonowych warzyw- szparagi
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Dzisiaj lekcja o szparagach. Proszę, aby uczniowie uważnie przeczytali tekst. Mamę Wojtka proszę o
przeczytanie synowi o czym jest dzisiejsza lekcja.
Jeśli w Państwa domach lubicie szparagi i przyrządzacie je- proszę, aby wasze dzieci miały
możliwość przygotowania takiego dania pod waszym kierunkiem.
Szparagi mają liczne właściwości i wartości odżywcze, a przy tym mało kalorii. Szparagi mogą
zmniejszyć ryzyko powstawania nowotworów, odpowiadają za
prawidłowy rozwój płodu i odchudzają.
O uprawie i zbiorach szparagów obejrzycie w krótkim filmie na you tube.
Wpiszcie w przeglądarce: „Uprawa szparagów”
https://youtu.be/r9TUIsCyrG0

Zadanie ( dla Madzi, Dominiki, Kacpra i Julii)
Wyszukaj w Internecie i sprawdź, jakie jeszcze działanie zdrowotne mają szparagi. Jakie witaminy i
składniki mineralne zawierają. Zapisz w zeszycie lub na komputerze informacje,, które znalazłaś /łeś na ten
temat.
Zadanie dla Wojtka
Na zdjęciu obok znajdują się dwa rodzaje szparagów.
Zadaniem Wojtka jest odpowiedzenie na pytanie:
Czym różnią się te pęczki szparagów?
Następnie proszę, aby Wojtek pokolorował rysunek szparagów i napisał słowo
SZPARAGI .

Szparagi w
sposobów- oto
szparagami. Jeśli
wykonajcie swoje
szparagówwykonania.

kuchni wykorzystujemy na wiele
trzy przykłady pysznych dań ze
wasza rodzina lubi szparagi –
danie rodzinne z wykorzystaniem
podzielcie się z nami zdjęciami z jego

Oto kilka przykładów na pyszne szparagi:
1/ Zupa krem ze szparagów
Składniki:
 pęczek zielonych szparagów,
 cebula,
 1,5 szklanki bulionu warzywnego,
 2 łyżki masła,
 2 ząbki czosnku,
 gałka muszkatołowa,
 sól i pieprz,
 natka pietruszki,
 1 łyżka mąki ziemniaczanej,
 jogurt naturalny.
Wykonanie:
1. Odetnij zdrewniałe końcówki szparagów. W przypadku młodych, zielonych szparagów, nie ma potrzeby ich
obierania. Jeśli szparagi są grubsze i bardziej łykowate, możesz obrać je ze skórki. Pokrój pędy na kawałki,
odkrojone główki odłóż na bok.
2. Cebulę posiekaj, wrzuć do garnuszka i zeszklij na 2 łyżkach masła.
3. Do garnka z cebulą dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojone łodyżki szparagów, podsmaż przez
chwilę. Dopraw solą i pieprzem.

4. Zalej bulionem warzywnym i zagotuj. Duś pod przykryciem. Po 5 minutach gotowania dodaj główki
zielonych szparagów i duś dalej 5-10 minut, do miękkości wszystkich składników.
5. Za pomocą blendera kuchennego zmiksuj wszystkie składniki z garnuszka.
6. Dopraw szczyptą startej na tarce gałki muszkatołowej i garścią posiekanej natki pietruszki.
7. Jeśli chcesz zagęścić zupę, dodaj łyżkę mąki ziemniaczanej rozpuszczonej w niewielkiej ilości zimnej wody.
8. Możesz dodać także łyżkę jogurtu naturalnego.
Sposób podania:
Podawaj z chrupiącymi, małymi grzankami, prażonymi pestkami dyni lub z kawałkami sera pleśniowego.
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2/ Makaron ze szparagami i pieczarkami
Składniki:
 1 pęczek zielonych szparagów,
 200 g makaronu spaghetti lub wstążki,
 250 g pieczarek,
 1 mała cukinia,
 1 czerwona cebula,
 2 ząbki czosnku,
 2 łyżki masła,
 200 g śmietany 30%,
 sól i pieprz.
Wykonanie:
Umyj szparagi i odetnij zdrewniałe końcówki. Zielonych nie musisz obierać. Pokrój je na kawałki.
Czerwoną cebulę drobno posiekaj.
Rozgrzej patelnię, wrzuć 2 łyżki masła, podsmaż cebulkę, dodaj szparagi i przeciśnięty przez praskę
czosnek. Smaż ok. 10 minut.
Pieczarki obierz i pokrój na plasterki. Cukinię pokrój na plasterki. Wrzuć na patelnię ze szparagami. Duś
pod pokrywką, a następnie bez – do odparowania wody i zrumienienia składników. Przypraw solą i
pieprzem.
Ugotuj makaron w osolonej wodzie. Najlepiej, by był al dente.
Do warzyw na patelni dodaj słodką śmietanę i duś wszystko pod przykryciem jeszcze 2-3 minuty.
Dodaj makaron i wymieszaj.
Sposób podania:
Podawaj ze startym na tarce parmezanem.
3/ Szparagi grillowane w szynce
Składniki:
 pęczek zielonych lub białych szparagów,
 szynka parmeńska lub boczek,
 oliwa z oliwek.
Wykonanie:
Szparagi opłucz w zimnej wodzie, odetnij zdrewniałe końcówki. Białe obierz, zielone tylko na końcach.
Polej oliwą z oliwek i natrzyj solą.
Każdy pęd owiń ciasno w kawałek szynki parmeńskiej (lub boczki).
Tak przygotowane szparagi wrzuć na ruszt! Jeśli grillujesz na tradycyjnym grillu węglowym z rusztem, ułóż
szparagi na aluminiowej tacce. W przypadku użytkowania grilla elektrycznego z płytą grzejną, ułóż pędy
bezpośrednio na niej. Możesz grillować także na patelni grillowej.
Obracaj szparagi od czasu do czasu. Grilluj do miękkości i zrumienienia szynki oraz pędów. Białe będą
potrzebowały nieco więcej czasu.
Sposób podania:
Gotowe ugrillowane szparagi w szynce podawaj skropione octem balsamicznym lub serwuj z domowej
roboty sosem czosnkowym.
Zadanie dodatkowe:
Wyszukaj przepisy na sałatkę ze szparagami- zapisz ją na kartce- dołączymy twój przepis do naszej
klasowej książki kucharskiej.

RELIGIA:
TEMAT: PRZEZ UDZIAŁ W NABOŻENSTWACH CZERWCOWYCH OKAZUJEMY
WDZIĘCZNOŚĆ JEZUSOWI
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Każdy z nas ma w swojej piersi serce. I te nasze serca biją ciągle, abyśmy mogli żyć. Czasami ludzie
mówią, że ktoś komuś daje swoje serce na dłoni. Oznacza to, że kto ma bijące serce, ten żyje i może robić
coś dobrego dla innych ludzi.
Kiedy spojrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, z łatwością znajdziemy na nim Serce Pana
Jezusa. Jest ono znakiem miłości Pana Jezusa do każdego z nas.
Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni i wygląda tak, jak gdyby chciał je nam oddać. To znaczy, że Pan
Jezus jest zawsze gotowy uczynić dla każdego z nas coś dobrego. A dlaczego? Bo bardzo nas kocha.
Zaśpiewaj dla Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY

Zadanie
Zapraszam Was do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych do Serca Pana Jezusa w kościele lub do
rodzinnego odmawiania litanii w swoim domu.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Co można robić na wakacjach?
Witajcie!
Zadanie dla Wojtka.

Policz, ile jest kwiatów?
Policz, ile dziewczynek jest na ilustracji.
Policz, ilu chłopców jest na ilustracji.
Proszę mamę o przeczytanie poleceń. Dziękuję i pozdrawiam!

Zadanie dla Kacpra, Dominiki, Julii, Magdy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Odpowiadamy na pytania: Kto? Gdzie? z kim?
Zadanie dla Julii, Dominiki, Kacpra i Magdy.

Zadanie dla Wojtka.
Na podstawie obrazka znajdującego się powyżej, powiedz, gdzie chłopiec spędza wakacje

NAD MORZEM

W GÓRACH

W LESIE

KÓŁKO PLASTYCZNE: p. B. Markulak
Na dzisiejszych zajęciach wykleicie kontury zwierząt egzotycznych. Do wyklejania mogą posłużyć kulki z
plasteliny lub bibuły, jak również wszelkiego rodzaju ziarna. Wysyłam propozycje moich ulubionych
zwierząt egzotycznych, jeżeli lubisz inne zwierzę, możesz oczywiście je wykleić. Życzę przyjemnej zabawy
i pozdrawiam serdecznie.

Piątek,19.06.20r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Kulinarny piątek- wypieki z truskawkami
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Kulinarny piątek- wypieki z truskawkami
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Kochani, gorąco polecam przepis na pyszne i bardzo proste ciasto jogurtowe z owocami
sezonowymi- obecnie mamy szczyt truskawkowy, więc zróbcie je z truskawkami.
Ja robiłam je z rabarbarem, truskawkami, a wkrótce zrobię z jagodami leśnymi.

Wykonanie jest bardzo proste, więc nasze dzieci poradzą sobie samodzielnie z jego wykonaniem.
Rodziców proszę o nadzór nad wykonaniem i stworzenie swoim dzieciom warunków, aby mogły
samodzielnie zrobić listę zakupów i kupić potrzebne składniki w sklepie.
Mamę Wojtka proszę o wsparcie dla syna w wykonaniu zadania.
Oczywiście zadanie można wykonać w dowolnym terminie- ważne, aby uczniowie nauczyli się
wykorzystywać w domu swoje umiejętności.
Przepis na takie samo ciasto tyle, że z rabarbarem znajdziecie wpisując w przeglądarce na you tube:
Błyskawiczne ciasto z rabarbarem - https://youtu.be/OjVM9n9JmWk
Można je zrobić w wersji z kruszonką lub po prostu posypane cukrem pudrem.

Ciasto jogurtowe z truskawkami:
Składniki:
- 1 kubeczek jogurtu naturalnego
- 1 kubeczek cukru
- 3 kubeczki mąki pszennej
- 1 kubeczek oleju
- 1 i pół łyżeczki proszku do pieczenia + pół łyżeczki sody oczyszczonej
- 3 jajka
- około 70 dag truskawek (lub inne owoce sezonowe).
Na kruszonkę potrzebujemy:
- 2-3 łyżki margaryny Kasi
- niepełną szklankę mąki
- pół szklanki cukru
- cukier waniliowy
Składniki kruszonki należy wymieszać i rozetrzeć palcami, aż powstaną ładne okruszki.
Owoce na ciasto myjemy, odrywamy szypułki truskawek, osączamy na sicie. Duże truskawki można
przekroić na pół.
Wykonanie ciasta:
Jogurt wlewamy do miski. Kubeczek po jogurcie myjemy i osuszamy- będziemy nim odmierzać pozostałe
składniki.
Do jogurtu dodajemy 3 jajka, 1 kubeczek cukru i mieszamy lekko zwykła trzepaczką. Następnie dodajemy 3
kubeczki mąki, proszek do pieczenia, sodę, wlewamy 1 kubeczek oleju i wszystko mieszamy łyżką lub
trzepaczką ( nie używamy miksera) do połączenia się składników.
Dużą blaszkę wykładamy papierem do pieczenia, wlewamy ciasto, wyrównujemy.
Ja dodatkowo lekko posypuję wierzch kaszką manną ( gdy owoce są mocno wilgotne zapobiega to
zakalcowi- tak radziła nam nasza pani Marylka), ale nie jest to konieczne.
Następnie układamy owoce, posypujemy kruszonką i gotowe.
Pieczemy 45 minut w temperaturze 180℃. Pamiętajcie o bezpieczeństwie w czasie pieczenia- piekarnik jest
gorący- używamy rękawic żeby się nie oparzyć.
POLECAM – PYCHOTA

Zadaniem uczniów jest posprzątanie po pracy, a po ostygnięciu ciasta eleganckie podanie go rodzinie lub
waszym gościom. Ciasto można też zabrać na piknik lub wycieczkę.
Madziu, ty możesz to ciasto zaproponować przy najbliższej imprezie w ośrodku.
Zadanie dodatkowe dla wszystkich chętnych:
Wyszukajcie w Internecie, czasopismach lub poradnikach przepisy na inne ciasta z truskawkami. Zapiszcie
je - chętnie wykorzystamy je na naszych zajęciach szkolnych.
Życzę udanego pieczenia i smacznego. Czekam na zdjęcia i opinie domowników, jak wam poszło.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy bieżne i skoczne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Witam was moi mili. Pamiętacie zabawę Kierat? Pogoda na dworze sprzyja spacerom, więc zachęcam do
zabawy np. podczas pobytu w lesie lub na działce.
Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych:
krzesło, miotła, sznurek.

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza na polanie, lesie, działce okrążenie, na którym ustawia
lub wyznacza przeszkody o niewielkiej wysokości. Uczestnicy pokonują trasę kilkakrotnie w formie
luźnego biegu. Odmiana: -Uczestnicy wykonują jedno lub dwa okrążenia na czas.

