
PLAN PRACY KLASY I-III PdP 15-19.06.2020 

PONIEDZIAŁEK 15.06. 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 4h 

Temat: Zbliżają się wakacje. Rodzinny wypoczynek. 

Dzień dobry Rodzice i dzieci. Zbliżamy się do końca roku szkolnego. Czeka nas wypoczynek. Pewnie ze względu na 

okoliczności spędzimy go z najbliższymi  i w bliskiej okolicy. Nie znaczy to wcale, że będzie on nieciekawy i nudny. 

Musimy tylko zadbać, aby był jedyny w swoim rodzaju, pełen niespodzianek i tajemnic. Myślę, że wspólnie możemy 

odrobić zadanie domowe i porównać nasze oczekiwania. Proszę, aby rodzice wypełnili jedną część tabeli a następnie 

wpisali propozycje dzieci. Później wspólnie proszę przeczytać wyniki i wyciągnąć wnioski. 

Lp.  
PROPOZYCJE SPĘDZENIA WAKACJI RODZICÓW 
 

 
PROPOZYCJE SPĘDZENIA WAKACJI DZIECI 
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FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h 

Temat:  Gdzie możemy spędzić wakacje? 

Witajcie moi mili! Wkrótce wakacje. 

Zadanie dla Julii 

Napisz, gdzie można spędzić wakacje? 

Wakacje możemy spędzić ……………………………………………………………………………………………….. 



Napisz, gdzie Ty chciałabyś spędzić wakacje? 

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

 

 

Zadanie dla Przemka, Paulinki i Żanetki 

Obejrzyj poniższe obrazki i powiedz, gdzie chciałbyś spędzić wakacje? 

 

 



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

Temat: Na plaży- przestrzenna praca plastyczna z wykorzystaniem piasku, muszelek, bibuły, 

tekturowych tacek. 
 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW: 

 

ZADANIEM UCZNIÓW JEST WYKONANIE Z DOSTĘPNYCH W DOMU MATERIAŁÓW  PRACY 

PLASTYCZNEJ O TEMATYCE  PLAŻY. 

TAKIE PRACE DZIECI MOGĄ WYKONAĆ PODCZAS RODZINNEGO POBYTU NA PIKNIKU, CZY 

W OGRODZIE- MATERIAŁY ZNAJDĄ WÓWCZAS WOKÓŁ SIEBIE. 

RODZINĘ PAULINKI I PRZEMKA  PROSZĘ O WSPARCIE SWOICH DZIECI PODCZAS 

WYKONYWANIA PRACY.  

 

WYKORZYSTAJCIE  DO TEGO: 
- KOLOROWĄ KARTKĘ Z BRYSTOLU LUB TEKTUROWY TALERZYK PIKNIKOWY  

- KLEJ, FARBY,  

- MATERIAŁY NATURALNE: PIASEK, MUSZELKI, DROBNE KAMYCZKI, SZYSZKI, 

NATURALNE ROŚLINKI, TRAWY, ZIARENKA, RYŻ 

- WYCIĘTE Z OBRAZKÓW PTAKI, RYBKI, POSTACIE OPALAJĄCE SIĘ NA PLAŻY 

- KOLOROWĄ  BIBUŁĘ LUB RESZTKI TKANINY, CZY SERWETKI PAPIEROWE  ITP.

 
 

OTO PROPOZYCJA TAKICH PRAC  

ŻYCZĘ WAM ŚWIETNEJ ZABAWY! ZDJĘCIA WASZYCH PRAC PRZEŚLIJCIE DO SWOJEJ PANI- 

ONA MI JE POKAŻE. 

                                                             

 
 

 

WTOREK 16.06.2020 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h 

Temat: Wypoczynek nad morzem. 

Dzień dobry. Wczoraj wypisaliście swoje propozycje spędzenia wakacji. Myślę, że niektórzy spędzą je nad morzem. 

Proszę aby dzieci narysowały lub pokolorowały rysunek i przepisały tekst. 

 



 

1. WYBIERAJ KĄPIELISKA STRZEŻONE 

2. POCIECHA ZAWSZE NA OKU 

3. ZABEZPIECZ DZIECKO PRZED SŁOŃCEM 

4. UBRANIE BARDZO WAŻNE 



Bezpieczne przebywanie z dzieckiem na plaży to także zadbanie o jego właściwy ubiór. Najważniejsze 

jest zakrycie głowy – czapka lub kapelusz (najlepiej taki, który ochroni również buzię i kark dziecka).  

 

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 – 2h 

Temat: Co można robić na wakacjach? 

Witajcie! 

Zadanie dla Paulinki, Przemka, Żanetki 

 

https://sklepiguana.pl/dziecieca-czapka-sharek-kids-5901979141457-campanula-surf-the-web-shark-aquawave.html


Policz, ile jest kwiatów? 

Policz, ile dziewczynek jest na ilustracji. 

Policz, ilu chłopców jest na ilustracji. 

Proszę rodziców o przeczytanie poleceń. Dziękuję i pozdrawiam! 

 

Zadanie dla Julii 

 



RELIGIA KATECHEZA 1 
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. 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Temat: Odpowiadamy na pytania: Kto? Gdzie? z kim? 

Zadanie dla Julii 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c


 

Zadanie dla Przemka, Paulinki i Żanetki. 

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

NAD MORZEM        W GÓRACH        W LESIE 

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

Zadania dla: Żanety Z. 

Temat: Kolory i kształty. 
        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.  

 



Zadanie 2. 
Pokoloruj zgodnie z poleceniami. 

 Duże koło na czerwono, pozostałe na żółto. 
 Duży trójkąt na czerwono, pozostałe na zielono. 
 Duży  kwadrat na czerwono, pozostałe na niebiesko. 
 Duży prostokąt na czerwono, pozostałe na brązowo. 

Zapisz, ile jest: 

 Czerwonych figur………………. 
 Wszystkich kół………………… 
 Małych trójkątów………………. 
 Kwadratów i prostokątów razem …………………… 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                

                                             

                                                

                                                                                                            

                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 



Rewalidacja-zadania  opr.K.O. 

Przemyslaw B. 

 

 1. Rodzicu proszę wykonaj zadanie według instrukcji. Masaż dłoni -instrukcja 

-masowanie zaczyna się głaskaniem powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej całej dłoni. Następnie 

przechodzi się do głaskania palców (zaczyna się od kciuka lub małego palca) – najpierw od strony 

grzbietowej, a później dłoniowej. Przez około 1 minutę głaszczę się każdy palec. Palce od strony bocznej,  

a potem grzbietowej rozciera się kolistymi ruchami, po czym od strony grzbietowej ugniata się, wykonując 

zygzakowate ruchy; 

 - następnie masuje się śródręcze. Wykonuje się głaskanie, a później rozcieranie kolistymi ruchami mięśni 

międzykostnych śródręcza; 

  - kolejnym krokiem jest masaż wnętrza dłoni, który zaczyna się od głaskania. Następnie kolistymi ruchami 

rozciera się krawędzie dłoni. Zygzakowatymi ruchami ugniata się kłąb kciuka i małego palca, a potem 

środkową część wnętrza dłoni; 

   - ostatnim etapem jest masaż okolicy stawu promieniowo-nadgarstkowego, który polega na głaskaniu 

kolistymi ruchami wzdłuż nadgarstka od zewnętrznej strony ręki. Masaż kończy się głaskaniem nadgarstka 

oraz powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej dłoni. 

 

2.Rodzicu proszę aby dziecko wybrało kolor mazaka i po śladzie poprawiło szlaczki. Pamiętajcie  

o prawidłowym trzymaniu narzędzia pisarskiego I prawidłowej postawie w czasie pisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Żaneta Z.  (p. Agnieszka B.) 

Temat: Samogłoski 

Rodzicu poproś, aby dziecko wycięło samogłoski z dolnej tabelki, a następnie odszukało takich samych par 

zapisanych obok ślimaków.  Wycięte samogłoski wklejamy obok pod tabelkami. Następnie je przepisz. 

 

AU EO 

 

 

 

AE IO 

 

 

UE UA 

 

 

YU IY 

 

 

AI OE 

 

OE IY AI YU UA UE IO EO AE AU 

 



Julia Ch. (p. Agnieszka B.) 

Temat:  Kiedy piszemy „Ó”, kiedy „U”? 

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 - ……… 

 

Rewalidacja-zadania  opr.K.O   Przemysław B. 

1.Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku i pomóż mu je wykonać. 

 



ŚRODA 17.06. 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h 

TEMAT: SPRZĘT OGRODNICZY. 

 

PROSZĘ PRZERYSUJCIE NA KARTKĘ I WYPEŁNIJCIE KONTURY ODPOWIEDNIO:  

- FARBAMI; 

- KREDKAMI; 

- MATERIAŁAMI SYPKIMI (SÓL, KASZA, ITP.); 

 

                                            

Dziękuję: Łukasz Kubalewski     

 

        

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY - 6h 

 

Temat: Wypoczynek w górach. 

 

Dzień dobry. Dzisiaj przypomnimy sobie kilka zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w górach. Proszę 

przeczytajcie tekst i omówcie go z dziećmi. Następnie proszę, aby uczniowie przepisali tekst i  narysowali 

wypoczynek w górach lub pokolorowali wg uznania poniższy obrazek. 

 



 
 

1. Szpilki na Giewoncie? Tylko w serialu 

Podstawowa zasada bezpiecznych wakacji w górach – na górski szlak wyruszaj tylko w odpowiednim obuwiu 

trekkingowym. 

 2. Bezpieczne wakacje – zostań w kontakcie z cywilizacją 

Naładuj telefon i uzupełnij kontakty. Sytuacja w górach może zmienić się w mgnieniu oka. W tym 

przypadku telefon może być Twoim bardzo dobrym przyjacielem.  

3. Poinformuj bliskich o planie wycieczki 

4. Bezpieczne wakacje w górach – ale nie za wszelką cenę 

 Pamiętaj, że ważniejsze jest, abyś przeżył bezpieczne wakacje w górach. Decyzja o wycofaniu ze szlaku, 

gdy warunki na to wskazują, to bez wątpienia głos rozsądku i rozwagi. Wymarzony szczyt można przecież 

zdobyć jutro, nadal będzie tam stał.  

5. Poruszaj się po wyznaczonym szlaku 

Zasady bezpieczeństwa w górach obejmują poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach 

6. Miej ze sobą apteczkę 

Jeśli zastanawiasz się, co spakować w góry, koniecznie weź pod uwagę dobrze wyposażoną apteczkę 

7. Bezpieczne wakacje w słońcu i w deszczu 

W górach w jednym momencie świeci słońce, w drugim zrywa się silny wiatr, za chwilę zaś na horyzoncie 

pojawia się burza. To możliwy scenariusz, dlatego spakuj do plecaka odpowiednią, nieprzemakalną odzież. 



8. Bliskie spotkanie z burzą – co robić? 

Jak już wiesz, gdy zbliża się burza, staraj się jak najszybciej wrócić z obranej drogi w bezpieczne miejsce. 

Gdy Ci się to jednak nie uda, zminimalizuj we własnym zakresie ryzyko uderzenia pioruna. Unikaj zaś 

przede wszystkim strumyków, pojedynczych drzew i otwartych przestrzeni. 

9. Szanuj otoczenie 

Góry to dom dla wielu rodzajów i gatunków roślin oraz zwierząt. Nie niszcz ich, nie zakłócaj ich spokoju. 

To one są tu gospodarzami i chętnie dzielą się pięknem swojego domostwa. Odpłać im za to należnym 

szacunkiem i nie przeszkadzaj w codziennej egzystencji. 

10. Mierz siły na zamiary 

Nie od razu Kraków zbudowano. Jeśli dopiero zaczynasz swoją górską przygodę, zacznij od spokojnych i 

łatwych szlaków. Na duże osiągnięcia jeszcze przyjdzie czas, poza tym nie zniechęcisz się 

niepowodzeniami. 

Przygotowany? Ruszaj na szlak! 

 



REWALIDACJA 

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

 
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 

 
Uwagi 

Rozgrzewka 
 

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 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw.1  Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty 

do palców i z powrotem. PN i LN. 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEMEK B.  -  AAC 
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY.WYTNIJ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE PRODUKTY. 
NARYSUJ TAKĄ SAMĄ TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. NASTĘPNIE ZRÓB OBRAZKOWĄ LISTĘ ZAKUPÓW (UŁÓŻ 
POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO LEWEJ STRONIE TABELI). PO PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O DWA LUB TRZY OBRAZKI 
WIĘCEJ. ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE PRODUKTY Z LISTY. ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB 
LISTĘ ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. DZIECKO POWINNO Z PAMIĘCI WYBRAĆ TE SAME OBRAZKI I 
UMIEŚCIĆ JE W KOSZU NA ZAKUPY.  

OTO PRZYKŁAD   

Lista 
zakupów  

Koszyk Co 
zapamiętałe
ś ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRZKI DO WYCIĘCIA 

 



CZWARTEK 18.06.2020 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ -2h 

TEMAT: SPRZĘT OGRODNICZY. 

 

PROSZĘ PRZERYSUJCIE NA KARTKĘ I WYPEŁNIJCIE KONTURY ODPOWIEDNIO:  

- FARBAMI; 

- KREDKAMI; 

- MATERIAŁAMI SYPKIMI ( SÓL, KASZA, ITP.); 

 

 

Dziękuję: Łukasz Kubalewski 

 



RELIGIA KATECHEZA 2 

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. 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h 

 

Temat: Wypoczynek na wsi. 

Dzień dobry rodzice. Dzisiaj opowiemy sobie o urokach polskiej wsi i wypoczynku na łonie natury. Na 

pewno dla większości z nas to bardzo atrakcyjna forma wypoczynku. Potrzeba tak niewiele, aby spędzić 

miło i spokojnie czas, z dala od miejskiego zgiełku i zanieczyszczeń. 

Proszę, aby uczniowie narysowali obrazek lub pokolorowali poniższy. Następnie proszę, abyście wspólnie 

wypisali w punktach zalety spędzania czasu na wsi. 

 

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


 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Bezpieczne wakacje. Propozycja gier i zabaw na świeżym powietrzu. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Kochani na początek kilka informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji. Przeczytajcie uważnie 

teksty do każdego rysunku.  

    

  
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. 

https://www.dadum.pl/zabawki-ogrodowe-i-plazowe


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. 

 

REWALIDACJE 

opr.K.O   Julia Ch. 

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. 

 

                                                      



PIĄTEK 19.06.2020 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

 

Temat: Co się dzieje na leśnej polanie? 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Temat: Pisanie zdań z pamięci. 

Zadanie Przemka, Pauliny i Żanetki. 

Obejrzyjcie obrazki. Co się na nich dzieje? 

 

Zadanie dla Julii. 

 



 

Miłej pracy! 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY -5h 

 

Dzień dobry rodzice i dzieci. W tym tygodniu omówiliśmy, w jaki sposób można spędzić zbliżające się 

wakacje. Pamiętajmy, o bezpieczeństwie. Proszę wykonać pracę plastyczną na temat:  

„Bezpieczne wakacje”. Można wykorzystać wcześniejsze obrazki, które mieliście pokolorować, lub 

narysować coś nowego. Można wykonać pracę na wzór niżej przedstawionych. Myślę, że sami wymyślicie 

coś fajnego. Powodzenia. 

   

       

 

Julia, proszę napisz kilka zdań o bezpieczeństwie na wakacjach. 



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.  

REWALIDACJE 

PAULINA B. -  AAC 
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY.WYTNIJ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE PRODUKTY. 
NARYSUJ TAKĄ SAMĄ TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. NASTĘPNIE ZRÓB OBRAZKOWĄ LISTĘ ZAKUPÓW ( UŁÓŻ 
POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO LEWEJ STRONIE TABELI). PO PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O DWA LUB TRZY OBRAZKI WIĘCEJ. 
ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE PRODUKTY Z LISTY. ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB LISTĘ 
ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. DZIECKO POWINNO Z PAMIĘCI WYBRAĆ TE SAME OBRAZKI I UMIEŚCIĆ 
JE W KOSZU NA ZAKUPY.  

OTO PRZYKŁAD   

Lista 
zakupów  

Koszyk Co zapamiętałeś ? 

 

 

 
 

 

 

 



PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRZKI DO WYCIĘCIA 

 



Julia Ch. 19.06.2020 (p. Agnieszka B.) 

Temat: Zaproszenie 

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 i  kogo zapraszasz. 

 
LOGOPEDIA  - PRZEMYSŁAW 
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania już 

prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy usprawniać 

ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu zębów okrężnymi 

ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz prawy i lewy. Kolejnym 

ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca 

przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub 

przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ 

wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone 

rozumienie niestety też jest zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest 

zachowane niestety jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u 

dzieci mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać  

z dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki  

i nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie sprawdzające 

i utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni kubek, jest na półce i 

połóż tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone rozumienie i należy wyćwiczać -a 

większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę 

położyć na stole kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne 

proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę 

włożyć długopis do piórnika a z piórnika wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli 

myślimy i wiemy, że dziecko wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-

proszę dwa przedmioty pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i 

gnozję czyli rozpoznawanie, pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie 

lepsze efekty w stymulacji mózgu.  

Twardochleb Zofia. 


