
PONIEDZIAŁEK 18 MAJ 2020r. 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 4h 

Temat tygodniowy: Najczulsze słowo- mama. 

Temat: Portret mamy. 

Dzień dobry Rodzice. Ten tydzień będzie pod znakiem mamy. Zbliża się Dzień Matki i chciałabym, aby dzieci 

szczególnie włączyły się do pracy. Oczywiście z waszą pomocą. Dzisiaj proszę pomóc im wykonać portret mamy 

dowolną techniką. Dla ułatwienia przygotowałam kontury twarzy, ale proszę, aby same wykończyły całość. Po 

ukończeniu portretu, proszę, aby wykonały ozdobną ramkę i oprawiły.                

 



      

 

 



 

Można oczywiście dorysować więcej szczegółów i tło. Końcowy efekt powinien należeć do dzieci. 

Zadanie dla Julii: Proszę, opisz w kilku zdaniach swoją mamę. 

Przykładowe wzory ramek. 

       

Myślę, że każdy portret w ramce będzie pięknym prezentem dla mamy. 



FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h 

Temat: Temat: Mój wolny dzień. 

Zadanie dla Julii. 

• Obejrzyj historyjkę obrazkową. 

 

• Opowiedz , co robił chłopiec w niedzielę. 

• Jak Ty spędzasz wolny czas w niedzielę? 

• Napisz, jak spędziłaś wolny dzień? Dokończ zdania, korzystając z wyrazów w ramce. 

Umyłem się    •       wstałem       •        byłem na spacerze     •       grałem w piłkę             odwiedziłem 
kolegę    •       uczyłem się      •      czytałem książkę      •       pomagałem mamie przy obiedzie      •     
oglądałem telewizję 

 

Rano……………………………………………………………………………………. 

Przed południem………………………………………………………………… 

Po południu……………………………………………………………………….. 

Wieczorem………………………………………………………………………… 



•Uzupełnij wyrazy, wstawiając u lub  ó. 

Podw…rko,           h…..śtawka,       str…mień,      koszyk…wka,           ….szy,      cz….ję,    l….bię 

• Napisz według wzoru. 

widzę      -     nie widzę 

słyszę      -       

czuję       -      

 myślę     - 

lubię      -    

Zadanie dla Pauliny, Żanetki, Przemka. Proszę rodziców o przeczytanie uczniom pomocniczych wyrazów, 
które znajdują się poniżej. 

•Obejrzyj historyjkę wskaż  i powiedz, co robił chłopiec w niedzielę. 

wstał     •myje zęby    •   je śniadanie    •    ogląda     •     pomaga mamie      •    czyta   •  
kopie    

spaceruje •      śpi         

• Jak Ty spędzasz wolny czas w niedzielę? 

Gratuluję Wam wszystkim! Cieszę się, że pilnie się uczycie i odrabiacie zadania domowe. 

Dziękuję również Waszym rodzicom za pomoc i współpracę! 

Kółko plastyczne „Młody Artysta”- Opracowała: B. Góra 

Temat: Łąka- malowanie farbami metodą stemplowania, nakrapiania. 

Wskazówki dla rodziców:  
Proszę, aby Państwo przeczytali dzieciom, lub sprawdzili, czy czytające dzieci dobrze zrozumieli zadanie na 

dziś. 

Tematem na dziś jest wiosenna łąka- praca plastyczna wykonana metodą stemplowania przy użyciu 

zgniecionej w kulkę kartki papieru lub folii aluminiowej i patyczków higienicznych. 

 

Potrzebne będą: 

- kartka z bloku może być biała lub jasno niebieska 

- farby plakatowe 

- patyczki higieniczne, 

- pędzelek 

- kartka papieru lub folia aluminiowa zgnieciona luźno w kulę. 

 

Jak powstała taka łąka jak widzicie na obrazku pokazuje krótki film na you Tube.  

Znajdziecie go wpisując tytuł: „Stemplowana łąka-prace plastyczne” https://youtu.be/q85x875FfGc  

 

https://youtu.be/q85x875FfGc


Łąka powstaje poprzez stemplowanie zielonego tła za pomocą kuli papierowej umaczanej w zielonej farbce, 

natomiast kwiatki powstały poprzez stemplowanie płatków patyczkami higienicznymi– stemplowanie 

robiliśmy już w szkole. 

Propozycja dla Patrycji i Przemka- kwiatki możecie zrobić stemplując palcem umoczonym w kolorowej 

farbce.  

Julio- ty pięknie nakrapiałaś obrazek stukając delikatnie w pędzelek namoczony farbką- to daje piękny efekt 

delikatnej wiosennej łączki. Możesz wykorzystać to w swoim obrazku. 

 

Uwaga dla wszystkich- nie ma nieudanych obrazków. Najpiękniejsze tworzą się z kreatywności i 

pomysłowości ich autorów. Każdą nieudaną plamę można przerobić na robaczka lub motylka. 

Życzę udanej i kreatywnej zabawy.  

Chętnie obejrzę zdjęcia waszych prac. Możecie je przesłać do waszej wychowawczyni lub do mnie. Wasze 

prace oprawimy i wywiesimy w galerii szkolnej. 
 

PRZEMEK B.  -  AAC 
 

 NAŚLADOWANIE WZORÓW I KODOWANIE  

DROGI RODZICU ! DO TEGO ĆWICZENIA POTRZEBNE BĘDĄ FIGURY GEOMETRYCZNE W CZTERECH 

KOLORACH CZERWONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY I ZIELONY O WYMIARACH :                                     

-6 KWADRATÓW 5X5 CM, W CZTERECH KOLORACH                                                          

-6 KÓŁECZEK O ŚREDNICY 5 CM, W CZTERECH KOLORACH                                                  

  -6 TRÓJKĄTÓW RÓWNORAMIENNYCH O DŁUGOŚCI 5 CM. - W CZTERECH KOLORACH                           - 

BIAŁE PASKI PAPIERU Z DOWOLNYMI WZORAMI TYCH SAMYCH FIGUR ,ALE NARYSOWANE CZARNYM 

PISAKIEM  (KONTURY)                                                               

1. RODZIC UKŁADA DOWOLNY WZÓR Z TRZECH FIGUR , NASTĘPNIE Z CZTERECH FIGUR - DZIECKO 

NAŚLADUJE , CZYLI ODTWARZA GO POD TYM ,UŁOŻONYM PRZEZ RODZICA.                                           

2. DZIECKO UKŁADA WZÓR -ROZIC ODTWARZA.                                      

3. RODZIC  POKAZUJE WZÓR Z KONTURAMI FIGUR -DZIECKO ODTWARZA ZA POMOCĄ KOLOROWYCH 

FIGUR 

 

WTOREK 19.05.2020r. 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h 

Temat: Upominek dla mamy. 

Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj proponuję, aby Wasze dzieci wykonały drobny upominek z okazji Dnia matki. 

Do pracy mogą włączyć się inne dzieci lub tato. Taki prezent- niespodzianka na pewno poprawi humor 

każdej mamie. Podpowiadam kilka przykładów, co możemy zrobić w domu. 

1. Obrazek z serc 

W ty roku podaruj mamie zamiast laurki obrazek wykonany z kilkudziesięciu małych serc. 
Wystarczy stara ramka i trochę kolorowego papieru.   

http://www.twojediy.pl/obrazek-z-papierowych-serc-na-walentynki/


 
Ramka z tacki 
Dekoracyjna podstawka może zmienić się w ciekawą ramkę, a Ty masz już fajny i tani prezent dla 
mamy.  

  
Papierowe kwiatki 

Cudowny pomysł na laurkę w kształcie kwiatków na patyku. Świetnie wygląda, łatwo się ją robi.  

 

  

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Zabawy i gry z pełzaniem i ślizganiem. 
 
Witam was serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Dziś zaproponuję wam kilka zabaw, w które 

możecie się pobawić z siostrą, bratem, tatą, mamą, a nawet całą rodziną- wtedy na pewno będzie bardzo zabawnie.  
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję. 
 
1.„Odkurzacz" - stopami sprzątamy śmieci (strzępy gazety, guziki, kapsle, kasztany, woreczki z grochem 
2."Myjemy  się" – udajemy, że myjemy się dokładnie przed snem - stopa to mydło  
3.„Wyścigówa”- Siad prosty (nogi przed sobą wyprostowane, ręce z tyłu)- odpychamy się rękoma i przesuwamy do 

przodu następnie do tyłu. 
4.„Ślimaki”- Leżenie przodem ( na brzuchu) staramy się przemieścić do przodu uginając ręce 
 

http://www.twojediy.pl/ramka-z-tacki/
http://www.twojediy.pl/kwiatki-dla-mamy/


FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h 
 
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

Zadanie dla Julii. 

• Oblicz 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla Żanetki, Paulinki, Przemka. 

• Policz i wskaż gdzie jest 5 przedmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIA: 

TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat. 
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.  

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec Karol był 
żołnierzem, a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły  w Wadowicach. Uczył się dobrze. W 
niedzielę uczęszczał do parafialnego kościoła gdzie był ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą 
bardzo lubił jeździć na nartach. Latem wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę. 
Najczęściej stawał na bramce. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym księdzem i cudownym papieżem. 

Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc Papieżem – 
następcą św. Piotra, zauważał każdego człowieka.  

W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do ponad 130 krajów, w 
tym 9 razy odwiedził nasza Ojczyznę. 

Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r.  o godz. 21:37. Był to 
bardzo trudny czas dla ludzi na całym świecie.  

Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św.  Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w 

a także o tym za co kochamy Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY  

Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w naszych rodzinach i 
domach, gdyż Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.  

Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. 

Zadanie dla ochotników 

Odpowiedz na pytania: 

1. Gdzie urodził się Jan Paweł II? 
2. Jak mieli na imię rodzice Karola Wojtyły? 
3. Czym Zajmował się Karol w czasie wolnym? 
4. Ile razy Jan Paweł II odwiedził Polskę? 

 
 Kochane Dziecko, jeśli odpowiesz na pytania, poproś swojego Rodzica by wysłał odpowiedź do Twojego 
wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Temat: Pojęcia związane z czasem. 
Zadanie dla Julii.      

 
• Julka przeczytaj polecenia i uzupełnij. 

Zadanie dla Żanetki, Paulinki, Przemka 

• Wymień dni tygodnia. 

•.Powiedz co robiłeś wczoraj, a co planujesz robić jutro.    

Proszę rodziców o przeczytanie poleceń i pomoc przy odrabianiu lekcji.    

Dziękuję i pozdrawiam!                



REWALIDACJA 

Rewalidacja indywidualna – A.M. 

Zadania dla: Żanety Z. 

Temat: Kredki Olka. 
 

        Szanowni rodzice przekazuję waszemu dziecku do realizacji zadanie, jeśli to możliwe proszę 

gromadźcie je, po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie. 

 

Drodzy rodzice , przeczytajcie Żanecie poniższe zadanie i pomóżcie przy jego rozwiązaniu. 

Zadanie 1. 

To są kredki Olka 

 
       1                2                  3                4                5                6                  7                8  

Pokoloruj: 

 pierwszą i piątą kredkę na czerwono, 
 drugą kredkę na niebiesko, 
 trzecią i siódmą kredkę na żółto, 
 czwartą, szóstą i ósma na zielono. 

 

Ile jest kredek ? 

 

                                                        

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

                                 

 

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



Zadanie 2. 

Dokończ według wzoru, popraw po śladzie. 

pierwszy długopis jest żółty 

 

drugi długopis jest zielony 

 

trzeci długopis jest czerwony 

 

czwarty długopis jest niebieski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julia Ch. 

Temat: Memory – rymy. 

19.05.2020 (p. Agnieszka B.) 

Podklej  kartkę tekturą. Nazwij obrazki, wytnij je. Zagraj w memory. Poszukaj pary wyrazów, które się rymują (np. 

kaczka-taczka) .  

 

 

 

 



Żaneta Z. 

Temat: Rakieta – przeliczamy figury geometryczne. 

19.05.2020 (p. Agnieszka B.) 

Rodzicu, pomóż dziecku przeliczyć elementy rakiety i zapiszcie razem cyfry. Nazwij figury geometryczne. 

Pokaż, gdzie jest kwadrat, prostokąt, a gdzie koło.   

Ile jest 

 ………………………. 

……………… 

 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rewalidacja-zadania 

opr.K.O 

Przemysław B. 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zdania, natomiast w miejscu obrazka dziecko samo wstawia wyraz 

poprawnie go wymawiając. Próbuje powtórzyć całe zdanie. 

 

 

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI               

 BAWI SIĘ Z BIEDRONKĄ 

PO                                          SIĘ WCIĄŻ GANAJĄ. 

A GDY WIECZOREM  SLONKO ZA         SIĘ CHOWA.                       
 

I MAMA SWE DZIECI DO DOMU WOŁA. 

TO KONIK POLNY Z   SZYBCIUTKO ZASYPIAJĄ.  

 BARDZO WCZEŚNI RANO WSTAJĄ. 
 

A POTEM W                           CAŁY DZIEŃ GRAJĄ.               
 

ŚRODA 20.05.2020r. 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h 

Temat: Nasza patronka – Maria Grzegorzewska . 

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 roku we wsi Wołucza koło Rawy Mazowieckiej – 

twórca polskiej pedagogiki specjalnej. Była nie tylko utalentowanym nauczycielem, wybitnym uczonym 

i działaczem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem, niezłomnym w swych przekonaniach, 

pełnym życzliwości dla ludzi, niosącym pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. 

Waszym dzisiejszym zadaniem będzie przerysowanie portretu naszej patronki (tak jak potraficie) na 

czystą kartkę. Po przerysowaniu pomalujcie ten plakat farbami, mazakami, czy innymi materiałami 

(technika dowolna). 

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 K. 



PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 6h 

 

Temat: Piosenka dla mamy. 

Dzień dobry Rodzice. Proszę przeczytajcie słowa piosenki z Waszymi dziećmi i poproście, aby powtórzyły 

linijka po linijce i starały się zapamiętać pierwszą zwrotkę. 

Zadanie dla Julii i Żanety. Dziewczyny, proszę przepiszcie tekst na ładnej kartce, pokolorujcie i narysujcie 

np. kwiaty i wręczcie mamie jako laurkę. 

1. 
Jest taki miesiąc w roku 
Kiedy kwitną bzy 
To dla Ciebie mamo 
Za Twoje troski i za łzy 
Ty żeś nam życie dała 
Miłość i serce swe 
Że tak się poświęcałaś 
Każdy podziękować chce. 
 
Ref: 
Mamo dzięki Ci 
Za to że jesteś kiedy ciężko mi 
Mamo kocham Cię 
Przytul do serca mnie 
Pan wszechmocny Bóg 
Niech Cię w swej opiece zawsze ma 
Za ten cały trud 
Miejsce w niebie Ci da. 
 
2. 
Miłość ofiarujesz 
Dbasz o cały nasz dom 
Rady ciągle dajesz 
Żeby dobrze było nam 
By dobrym być dla ludzi 
Ty mówiłaś mi 
Za to wszystko mamo 
Chce podziękować Ci. 
 
Ref:… x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJE 

Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa, piątek); Przemysław (czwartek) 

 

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

umieszczone w poprzednich materiałach. 

TEMAT: Ćwiczenia równoważne. 

 
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry 

dziękuję 

 

 

Treść zajęć Uwagi 

Rozgrzewka 

 

 

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i 

P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

RR- ramiona 

L- lewa strona 

P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej. 

 

 
 

Ćw.1  Przejście po jednej linii przodem i 

powrót przodem po drugiej linii. 

Ćw.2 Jw. przejście tyłem. 

Ćw.3 Jw. przejście krokiem dostawnym. 

 
 

Ćw.4 Przejście przodem po liniach , PN na 

jednej linii LN na drugiej. 

Ćw.5 Jw. przejście tyłem. 

 
 

 

 

  

Ćw.6 Przejście po linii przodem. 

Ćw.7 Przejście po linii tyłem. 

Ćw.8 Jw. przejście krokiem dostawnym. 

 
 

Ćw.9 Przejście po linii przodem. 

Ćw.10 Przejście po linii tyłem. 

Ćw.11 Jw. przejście krokiem 

dostawnym. 

 

  

Ćw. 12 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAULINA B. -  AAC  
NAŚLADOWANIE WZORÓW I KODOWANIE  

DROGI RODZICU ! DO TEGO ĆWICZENIA POTRZEBNE BĘDĄ FIGURY GEOMETRYCZNE W CZTERECH 

KOLORACH CZERWONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY I ZIELONY O WYMIARACH :                                    

-6 KWADRATÓW 5X5 CM, W CZTERECH KOLORACH                                                        

-6 KÓŁECZEK O ŚREDNICY 5 CM, W CZTERECH KOLORACH                                                    

-6 TRÓJKĄTÓW RÓWNORAMIENNYCH O DŁUGOŚCI 5 CM. - W CZTERECH KOLORACH                           - 

BIAŁE PASKI PAPIERU Z DOWOLNYMI WZORAMI TYCH SAMYCH FIGUR ,ALE NARYSOWANE CZARNYM 

PISAKIEM  (KONTURY)                                                               

1. RODZIC UKŁADA DOWOLNY WZÓR Z TRZECH FIGUR , NASTĘPNIE Z CZTERECH FIGUR - DZIECKO 

NAŚLADUJE , CZYLI ODTWARZA GO POD TYM ,UŁOŻONYM PRZEZ RODZICA.                                           

2. DZIECKOUKŁADA WZÓR -ROZIC ODTWARZA.                                      

3. RODZIC  POKAZUJE WZÓR Z KONTURAMI FIGUR -DZIECKO ODTWARZA ZA POMOCĄ KOLOROWYCH 

FIGUR 

CZWARTEK 21.05.2020r. 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h 

Temat: Nasza patronka – Maria Grzegorzewska . 

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888 roku we wsi Wołucza koło Rawy Mazowieckiej – 

twórca polskiej pedagogiki specjalnej. Była nie tylko utalentowanym nauczycielem, wybitnym uczonym i 

działaczem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem, niezłomnym w swych przekonaniach, pełnym 

życzliwości dla ludzi, niosącym pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. 

Waszym dzisiejszym zadaniem będzie przerysowanie portretu naszej patronki (tak jak potraficie) na czystą 

kartkę. Po przerysowaniu pomalujcie ten plakat farbami, mazakami, czy innymi materiałami (technika 

dowolna). 

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 K. 

 

RELIGIA 
TEMAT: CO DOŁĄCZYSZ DO OFIARY CHRYSTUSA 
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 
Każdy z nas ma obowiązek dbać o świat stworzony przez Boga. Czynimy to na różne sposoby, każdego dnia np.: 
segregujemy śmieci. 
Dzisiejsza katechezę rozpoczniemy od modlitwy, którą ułożył sam św. Franciszek z Asyżu 
https://www.youtube.com/watch?v=VBnYK1WYplI 

 
Święty Franciszek bardzo kochał przyrodę. Zwierzęta i rośliny uważał za siostry i braci, bronił ich, nie pozwalał zrobić 
im krzywdy i rozmawiał z nimi. W ten sposób oddawał Bogu chwałę, a wszystkie stworzenia traktowały go przyjaźnie 
i słuchały go. 
 – Jakie cechy musiał mieć św. Franciszek, skoro zwierzęta nie bały się go i ufały mu? 
 
Zwierzęta wyczuwały łagodność i dobroć św. Franciszka. Tę łagodność i dobroć Franciszek wypracował sobie, 
przebywając z Bogiem. Modlitwa i pokora zmieniały jego serce tak bardzo, że czuły ją nawet zwierzęta. Dziś także 
spotyka się ludzi, których zwierzęta się nie boją. To ludzie o wyjątkowo dobrym sercu. 
Zapraszam Was do zapoznania się z rymowanką dotyczącą segregowania odpadów 
Czy wiesz, co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony? 
Każdy kolor inny pojemnik oznacza,  do pojemników różne śmieci się wtłacza.  

https://www.youtube.com/watch?v=VBnYK1WYplI


 
NIEBIESKI – w nim znajdziecie pudełka po butach, 
 przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on bardzo ważny.  
To pojemnik na papier – zna go uczeń każdy. 
 ZIELONY – kolor wesoły z daleka ogłasza 
 „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze!!!”  
czyli szkło w głównej mierze.  
ŻÓŁTY – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki. 
 Wrzuć tutaj plastik, żal po nim niewielki. 
 
Obejrzyjcie film o św. Franciszku, który jest patronem osób dbających o przyrodę 
https://www.youtube.com/watch?v=Xk7362NcEVU 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h 

 

Temat: Słodki poczęstunek. 

Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj proponuję coś słodkiego w wykonaniu Waszych dzieci ( oczywiście z Waszą 

pomocą). Mogą to być ciasteczka, galaretka z owocami i bitą śmietaną, lub coś innego, równie pysznego. 

Podaję kilka przykładów i życzę smacznego. 

 

Słodki prezent 

 
Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami. To takie święto, podczas którego uśmiech powinien 
gościć na twarzy każdej mamy, niezależnie od jej wieku. Jeśli nie masz planów jak uczcić to 
święto - podpowiadamy. Przygotuj pyszne, słodkie przekąski. 

Oto propozycje prostych potraw, które dzieci mogą przyrządzić same lub z naprawdę 

niewielką pomocą dorosłych. Wypróbujecie? 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk7362NcEVU


Jogurtowe Parfait 

Wspólne przygotowywanie posiłków to nie tylko wspaniała zabawa, ale również świetny sposób na 

budowanie więzi między rodzicami a dziećmi. Z kolei samodzielnie przyrządzone danie to prawdziwy 

powód do dumy: dziecko czuje, że jest samodzielne i potrafi zrobić coś, co zwykle zarezerwowane jest dla 

dorosłych. Ekscytująca perspektywa dla kilkulatka, prawda? 

Pod nazwą "Jogurtowe Parfait" ukrywa się po prostu mieszanka jogurtu naturalnego (najlepiej sprawdza się 

grecki) i dodatków. Do wyboru mamy świeże owoce, konfitury, muesli, granolę, suszone owoce, orzechy, 

migdały, pokruszone ciasteczka itp. Ten przysmak nadaje się idealnie na śniadanie, a dzieci z łatwością 

przygotują go samodzielnie. Wykonanie jest proste: warstwa owoców (muesli, granoli itp.), jogurt, kolejna 

warstwa owoców (albo tym razem innego wybranego dodatku) itd. Górę możemy nawet posypać 

pokruszonymi ciasteczkami, polać sosem owocowym lub czekoladowym - będzie bardziej odświętnie! 

 

Sałatka owocowa 

Oto prawdziwa witaminowa bomba! Czy ktoś może oprzeć się kolorowej owocowej sałatce, zwłaszcza jeśli 

sam ją przygotował? Warto wybierać miękkie owoce, które dzieci mogą same pokroić (w tym celu mogą 

używać plastikowego noża!) oraz drobne owoce, takie jak maliny, truskawki, bezpestkowe winogrona czy 

borówki amerykańskie. Założenie jest takie, że owoce są słodkie z natury, nie musimy ich więc dosładzać, 

za to na pewno nie zaszkodzi dodać kilku kropel soku z cytryny - zapobiegnie ciemnieniu bananów i jabłek. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Zabawy i gry z czworakowaniem. 

Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić całą rodziną.  
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. 

Z góry dziękuję. 
 
"Kurki zbierają ziarenka" - w klęku podpartym, dłonie skierowane do środka. Naśladowanie ruchów kury zbierającej 

ziarenka, dotykamy  nosem do podłogi między rękoma. 
"Dźwig" - przenosimy materiały budowlane (woreczki z grochem, kapsle, kasztany, piłeczki) stopą w miejsce, w 

którym będzie budowany dom. 
Przejście na czworakach po wyprostowanej, leżącej na podłodze skakance. 

 

REWALIDACJE 

 
PRZEMEK B.  -  AAC 
 

 NAŚLADOWANIE WZORÓW I KODOWANIE  

DROGI RODZICU ! DO TEGO ĆWICZENIA POTRZEBNE BĘDĄ FIGURY GEOMETRYCZNE W CZTERECH 

KOLORACH CZERWONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY I ZIELONY O WYMIARACH :                                     

-6 KWADRATÓW 5X5 CM, W CZTERECH KOLORACH                                                          

-6 KÓŁECZEK O ŚREDNICY 5 CM, W CZTERECH KOLORACH                                                    

-6 TRÓJKĄTÓW RÓWNORAMIENNYCH O DŁUGOŚCI 5 CM. - W CZTERECH KOLORACH                            

- BIAŁE PASKI PAPIERU Z DOWOLNYMI WZORAMI TYCH SAMYCH FIGUR ,ALE NARYSOWANE CZARNYM 

PISAKIEM  (KONTURY)                                                               

1. RODZIC UKŁADA DOWOLNY WZÓR Z TRZECH FIGUR , NASTĘPNIE Z CZTERECH FIGUR - DZIECKO 

NAŚLADUJE, CZYLI ODTWARZA GO POD TYM ,UŁOŻONYM PRZEZ RODZICA.                                             

2. DZIECKO UKŁADA WZÓR -ROZIC ODTWARZA.                                      

3. RODZIC  POKAZUJE WZÓR Z KONTURAMI FIGUR -DZIECKO ODTWARZA ZA POMOCĄ KOLOROWYCH 

FIGUR 

 



Rewalidacja-zadania   opr.K.O                                     Julia CH. 

 

1. Przeczytaj zdania zamiast obrazków wpisz odpowiednie wyrazy. Całe zdania przepisz do zeszytu. 

 

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI               

 BAWI SIĘ Z BIEDRONKĄ 

PO                                          SIĘ WCIĄŻ GANAJĄ. 

A GDY WIECZOREM  SLONKO ZA         SIĘ CHOWA.                       
 

I MAMA SWE DZIECI DO DOMU WOŁA. 

TO KONIK POLNY Z   SZYBCIUTKO ZASYPIAJĄ.  

 BARDZO WCZEŚNI RANO WSTAJĄ. 

A POTEM W                           CAŁY DZIEŃ GRAJĄ.               
 

Rewalidacja-zadania  opr.K.O                                      Julia Ch. 
 

1. Odczytaj tekst. 

TO WIOSENNA ŁĄKA. 

ŁĄKA JEST ZIELONA. 

NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW. 

NA DOLE  CHODZI KONIK POLNY. 

NAD  ŁAKĄ  LATA  KOLOROWY MOTYL 

OBOK MOTYLA SIEDZI  DUŻA WAŻKA. 

MUCHA  CHODZI PO TRWIE. 

BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI. 

WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA. 
 

2. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z tekstu. Przepisz tekst do zeszytu. 

To jest łąka. Łąka jest …………..  

Na łące ……………  dużo …………… 

Na …………   chodzi  ………………….. 

………  łąką   …………   kolorowy  ……………. 

Obok  motyla ………..         duża  …………….  

…………… chodzi  po trawie.   

Biedronka ma duże …………….. 

Wiosną łąka jest ……………….. 



PIĄTEK 22.05.2020r. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

Temat: Niebezpieczne aktywności. 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Temat: Budowanie zdań wykrzyknikowych. 

Zadanie dla Julii. 

• Obejrzyj ilustracje przedstawiające niebezpieczne zabawy, przeczytaj podpisy i napisz zdania rozkazujące 
według wzoru. 

Zabawy w opuszczonym budynku. 

Nie baw się w opuszczonym budynku! 

Zabawy w okopach budowlanych. 

Nie baw się w okopach budowlanych! 

Zabawy w pobliżu jezdni. 

Nie……………………………………………………………………………………………. 

Zabawy sztucznymi ogniami. 

Nie………………………………………………………………………………………………. 

Wspinanie się na drzewa. 

Nie…………………………………………………………………………………………………… 

Zabawy na torach kolejowych. 

Nie……………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie dla Pauliny, Przemka, Żanetki. 

•  Obejrzyj obrazki i powiedz, co się na nich dzieje. 

• Używając przeczenia nie powiedz jak nie wolno się zachowywać np. 

Nie wolno przebywać w opuszczonym budynku! 

 Proszę rodziców o przeczytanie poleceń i  pomoc w zadaniach. Dziękuję.  

Ilustracje do zadań znajdują się poniżej . 

Pozdrawiam Was i życzę Miłej pracy. 

 



 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 5h 

Temat: Spotkanie rodzinne. 

Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj jak zwykle kończymy tydzień aktywnością na świeżym powietrzu. Proszę 

spędzić ten dzień na ogrodzie, na spacerze w parku lub w lesie, na łące. Proszę zobaczyć co przygotowała 

dla nas wiosna. Proszę, aby dzieci nazrywały polnych kwiatów lub ziół. Przynieście naręcze kwiatów do 

domu i niech cieszą wasze oczy. 

Dziękuję za współpracę w tym tygodniu. Życzę dużo zdrowia i spokoju. Proszę również o przesłanie zdjęć 

podczas pracy z dziećmi. 



WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Temat: Omijanie i pokonywanie przeszkód. 
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić będąc na działce, na spacerze w lesie. 
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.  

Z góry dziękuję. 
1.„Omijamy kałuże” 
W trakcie marszu dzieci wykonują komendy np. rodzica 
- „Uciekamy przed deszczem” dzieci szybko maszerują. 
- „Świeci słońce”- zwalniają tempo marszu. 
- „Omijamy kałuże”- przeskakują przez wyimaginowane kałuże.   
2.„Wiosenne  cienie”- dziecko idzie za np. mamą  i naśladuje ruchy, wykonywane przez osobę z przodu. 
3.Slalom między drzewami  
4.Skok w dal z miejsca na miękkim podłożu np. na pisaku. 
 

REWALIDACJE    Julia Ch. 

Temat: Obliczenia zegarowe.           22.05.2020 (p. Agnieszka B.) 

 

Wykonaj zadania. 

 

1. Dorysuj wskazówki tak, aby zegary pokazywały zapisaną godzinę. 

 

 

 08.00                                                        18.00 
 

Ile czasu upłynęło od godziny 8.00 do 18.00? ……………………………………. 

 

2. Ala wychodzi na spacer o godzinie 15.00. Zajęcia szkolne skończyła 2 godziny wcześniej, a 2 godziny 

później zje podwieczorek. Zaznacz godziny na zegarach i zapisz je pod tarczami zegarów. 

 

 
 

2 godziny wcześniej …………….             15.00                        2 godziny później………….. 

 

3. Klasa II wyjechała na wycieczkę o godzinie 6.00. Wycieczka trwała 12 godzin. Pokoloruj zegar, który 

wskazuje czas rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. 

 



LOGOPEDIA – PRZEMYSŁAW 

W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum -czyli 
języka. Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządów-ponieważ 
rehabilitujemy je tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je 
wykonywać dwa razy dziennie nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na 
słuchawkach i tych dwóch zeszytach o których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i 
pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach również, pisałam. Powodzenia. 
Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie. 
1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w drugą całe 
wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy. 
2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i naprzemiennie 
dotykamy czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust. 
3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia twardego-
mówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma dużo kropek. 
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz, cz, rz, dż 
Proszę je wykonywać codziennie po kilka razy. 
To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za mowę, połykanie 
śliny, trawienie pokarmowe itp 
Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć dmuchanie 
i robienie baniek. 
Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet samą kartkę i na niej 
porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na miejsce lub układamy na 
biedronce, na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowe -fajna zabawa-ale pokazać musicie, czyli nabrać 
powietrza z rurki i przenieść rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla 
oddechu, płuc oraz ruchomości warg, języka.  

Powodzenia. Zofia Twardochleb 
 


