
PLAN PRACY KL.I-III PdP 

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020R 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 4h 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Dzień dobry rodzice i dzieci. To już ostatni tydzień w tym roku szkolnym. Dziękuję wszystkim za współpracę , 

zrozumienie i wykonywanie zadań, które dla was przygotowałam. Otrzymałam karty zwrotne z wykonanymi 

zadaniami i cieszę się, że tak ładnie pracowaliście. Dziękuję rodzicom, którzy włożyli dużo pracy, aby wam pomóc. 

Myślę, że będzie jeszcze czas, aby się spotkać i wszystko dokładnie omówić. W tym tygodniu proszę podsumować 

poprzedni tydzień i jeszcze raz przypomnieć o bezpieczeństwie podczas wakacji. 

Zadanie dla wszystkich. Proszę przepisać zdania i podkreślić na czerwono. Proszę rodziców, aby kilka razy w ciągu 

wakacji przeczytali uczniom i przypomnieli zasady bezpiecznego spędzania czasu. 

1. Wakacje to czas wypoczynku dzieci i dorosłych. 

2. Podczas wyjść uważam na drodze na innych uczestników ruchu pieszego i 

samochodowego. 

3. W górach pamiętam o bezpieczeństwie podczas pieszych wędrówek. 

4. Nad morzem kąpiemy się tylko w dozwolonych miejscach pod okiem  

dorosłych. 

5. W lesie nie oddalam się od rodziców. 

6. W mieście nie wsiadam do samochodu nieznajomego. 

7. W domu nie otwieram drzwi osobom nieznajomym. 

8. Przestrzegam wszystkich zasad bezpieczeństwa, o których wcześniej 

rozmawialiśmy. 

 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h 

Temat: Co możemy robić podczas wakacji? Układanie zdań. 

Zadanie dla Julii. 

 



 

 

 
Zadanie dla Paulinki, Przemka, Żanetki. 

• Proszę rodziców o odczytanie poniższych zdań. Zadaniem uczniów jest wybranie odpowiedzi na pytanie: 
Co najbardziej lubisz robić? 

1. Kąpać się na basenie. 
2. Zbierać grzyby w lesie. 
3. Opalać się. 
4. Jeździć na wycieczki. 
5. Kąpać się w morzu.. 
6. Chodzić na spacery. 

 

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

Temat: Podsumowanie pracy kółka; Jak chciałabym/ chciałbym spędzić wakacje? 
 

Wskazówki dla rodziców: 
Zadaniem uczniów, jest opowiedzenie rodzicom jakimi technikami plastycznymi pracowaliśmy w tym roku 

i które z prac podobały im się najbardziej. 

Następnie proszę, aby uczniowie wybrali swoją ulubioną technikę plastyczną: 

- rysowanie kredkami, 

- malowanie farbami 

- wyklejanie bibułką 

- collage (technika łączona: wyklejanie z wykorzystaniem różnych materiałów, wyciętych obrazków) 

i wykonali pracę plastyczną o tematyce: „Jak chciałbym spędzić wakacje?”. 

 

Życzę wesołej zabawy, a dla Przemka i Paulinki propozycje kolorowanek do wykorzystania. 



 

 

 



 

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. 

 



WTOREK 23.06.2020 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h 

Temat: Prace porządkowe w domu. 

Dzień dobry. Proponuję, aby dzisiaj dzieci zrobiły porządek w swoich przyborach szkolnych. Niepotrzebne 

zeszyty można wyrzucić, uporządkować piórnik (jeszcze może się przydać), posegregować książki i inne 

przybory szkolne. Myślę, że warto przed wakacjami zrobić porządek. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h 

Temat: Pracujemy z mapą Polski. 

Proszę rodziców o pomoc w wykonaniu tego zadania. Na pytania w  drugim ćwiczeniu odpowiadają 
wszyscy uczniowie. Julia zapisuje odpowiedzi.  

 

 



 

RELIGIA 

TEMAT: JA I JEZUS NA WAKACJACH 

Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom 

Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz odpoczywać, bawić się, a  
Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej, a także 
w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i  nigdy cię nie opuści. 

Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16 

W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie. Nie 
zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych! 

Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c  

Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu! 

 

http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Temat: Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

Opowiedz, co widzisz na obrazkach. Zadanie dla Paulinki, Przemka, Żanetki. Proszę rodziców o 
przeczytanie poniższych zdań. Zadaniem dzieci jest dopasowanie zdań do obrazków. 

Przeczytaj poniższe zdania i dopasuj do obrazków. Zadanie dla Julii. 

Pamiętaj! 

1.Nie spędzaj czasu w niebezpiecznych miejscach! 

2. Nie odchodź daleko od domu! 

 

4. Nie noś klucza na szyi! 

5. Nie dotykaj, nie drażnij obcych zwierząt! 

6. Nie wpuszczaj obcych ludzi do domu, gdy jesteś sama (sam )! 

7.Nie bierz prezentów od obcych ludzi! 

8. Nie chodź nigdzie z nieznajomymi! 

 

 

 

Obcy, nieznajomy- osoba, której nie znamy. 



 

Życzę Wam  wspaniałych wakacji! 

Sukcesów w przyszłym roku szkolnym! 

Wszystkiego co się szczęściem zwie w życiu osobistym! 

 

Bardzo dziękuję Państwu za współpracę i  również życzę 
udanego wypoczynku. Do zobaczenia! 

                                                  
REWALIDACJE 

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

Zadania dla: Żanety Z. 

Temat: Łamigłówki – Las i przyroda leśna. 
        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.  

W każdym rzędzie wykreśl obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór.  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2. 

Przyklej obrazek na kartce z brystolu. Rozetnij po śladzie i spróbuj ponownie ułożyć.  

 

Rewalidacja-zadania    opr.K.O 

Przemysław B. 

 

1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj poprawnie sylaby. 

 

PA PO PU  PE PI PY 

MA MO MU  ME MI MY 

BA BO BU  BE BI BY 

LA LO LU LE LI LY 

FA FO FU FE FI FY 

WA WO WU WE WI WY 

TA TO TU TE TI TY  

DA DO DU DE DI DY 

 

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zdania. W miejsce obrazków dziecko mówi wyraz. Zwracamy uwagę na 

poprawność mówienia. 

JEST LATO I MOCNO ŚWIECI    .  ADAM UBRAŁ NIEBIESKIE    

 

ANIA MA SŁOMKOWY     



ŚRODA 24.06.2020 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h 

Temat: Ciekawe zakątki świata. 

Waszym dzisiejszym zadaniem będzie przerysowanie jednego z wybranych zakątków świata (tak jak 

potraficie, mogą to być inne miejsca równie ciekawe) na czystą kartkę. Po przerysowaniu pomalujcie go 

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. 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zrujnowane-koloseum?version=print
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sfinks-i-wielka-piramida-gizy?version=print


PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 6h 

Temat: Przygotowania do pikniku. 

Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za uwagi, które otrzymałam od Was. Cieszę się, że możemy spotkać się 

po zakończeniu szkoły i wspólnie spędzić czas na rozmowie i wymianie uwag nagromadzonych w ciągu 

roku szkolnego. Proszę, aby dzieci przygotowały te drobne upominki, które robiły wcześniej dla swoich 

kolegów. Proszę również, aby przygotowały kilka słów napisanych na kartce, które powiedzą lub 

przeczytają nam podczas spotkania. Nie mogę wam podpowiedzieć, bo chciałabym, aby były to słowa 

płynące z waszych serc- krótkie, ale treściwe.  

REWALIDACJA 

Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa); Przemysław (czwartek) 
 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy 

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 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja 

wyjściowa -Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Ruch-

Naprzemienne maksymalne 

zgięcia grzbietowe podeszwowe 

stóp. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy 

stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w 

stawach kolanowych z utrzymaniem 

złączonych podeszwami stóp. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby 

kolana były rozchylone na zewnątrz i 

stopy były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.-Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, stopy 

ustawione równolegle. 
Ruch- Zginanie, na przemian z 

wyprostem i rozkładaniem palców 

stóp, bez unoszenia nad podłogą. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, stopy 

obejmują piłkę. Ruch- uniesienie nóg z 

piłka nad podłogę. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Do tego 

ćwiczenia można wykorzystać np. 

poduszkę kule z papieru itp. Pamiętamy 

o zwróceniu uwagi aby kolana były 

rozchylone. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, 

przed krzesłem na podłodze leży 

rozłożony kocyk. Stopy stoją na 

brzegu kocyka. 
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy 

ruchami zginania palców bez 

odrywania pięt od kocyka. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, piłka 

trzymana między stopami. Druga osoba 

siedzi twarzą do ćwiczącego.  
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby 

siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, 

przed krzesłem na podłodze leży 

rozłożony kocyk. Ruch- Chwyt 

brzegu kocyka palcami stóp, 

uniesienie nóg z kocykiem nad 

podłogę i wykonywanie ruchów 

jak podczas trzepania. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 9) P.w.-Siad skrzyżny. W jednej 

dłoni tasiemka, której wolny koniec 

wisi przed ustami. 
Ruch- Wdech nosem, a następnie silne 

dmuchnięcie na tasiemkę. 
Powtórzenia: 3 razy. Uwagi:  W czasie 

ćwiczenia powinna być utrzymana 

postawa skorygowana. 



 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. 

Ręce w pozycji skrzydełek. Ruch- 

Maksymalny wdech nosem, a 

następnie wydech ustami z jak 

najdłuższym wymawianiem literki 

S. Powtórzenia:  3 razy.  

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. 
Ruch-Marsz z krzyżowaniem stóp. Na 

odcinku 1,5-2 metry. 
 Powtórzenia: 4 razy. 

Bibliografia  
1. Malina H.: Wady kończyn dolnych.  Kraków 1996 r. 
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

PRZEMEK B.  -  AAC -  KOLOROWY SPACER  
Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacerze swoim dzieckiem .Poproś , aby obserwowało środowisko dookoła siebie. Znajdźcie różne 
rzeczy w podanych kolorach i narysujcie je .Miłej zabawy ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Żaneta Z. 

Temat: Wakacyjne powtórki 

23.06 (p. Agnieszka B) 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Poproś o wykonanie zadań. 

1. Pokoloruj na niebiesko drugą i ostatnią chmurkę.

 

 

 

Pokoloruj na niebiesko pierwszą i trzecią chmurkę.

 

 

 

Pokoloruj na niebiesko drugą chmurkę, licząc od prawej 

strony.  

 

 

Ile pokolorowałaś wszystkich chmurek? …………………………………………… 

Ile chmurek nie pokolorowałaś? ……………………………………………………… 

Których chmurek jest więcej? Niebieskich czy białych? ………………………………………………………….. 

2. Oblicz. Możesz korzystać z liczydła. 

1+3= 

5+2= 

7+1= 

3+3=  

2+2 = 

 

 
 

 



Julia Ch. 

Temat: Mały teścik wiedzy. Pozdrowienia z wakcji. 

23.06.2020 (p. Agnieszka B.) 

zad. 1 Przy każdej nazwie pory roku wypisz po 3 rzeczowniki, które kojarzą Ci się z właśnie z tą porą roku. Pamiętaj, 
rzeczownik odpowiada na pytania : kto? co? 

WIOSNA - …………………………………………………………………………………………………………………………… 

LATO - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

JESIEŃ - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ZIMA - ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zad. 2 Odmień prze osoby czasownik „pisać” w czasie teraźniejszym. 

 

Liczba pojedyncza 
 

Liczba mnoga 

ja 
 

my 
 

ty 
 

wy 
 

On 
Ona 
ono 

 

Oni one 
 

 
zad. 3 Ułóż zdania z przymiotnikami: 

żółty ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

stare ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mała ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zad. 4. Zbliżają się wakacje. Napisz pozdrowienia z wakacji do koleżanki lub kolegi. 

Pamiętaj o adresie i własnym podpisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………… 

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

 
…………..-………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK 25.06.2020 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h 

 

Temat: Ciekawe zakątki świata. 

Waszym dzisiejszym zadaniem będzie przerysowanie jednego z wybranych zakątków świata (tak jak 

potraficie, mogą to być inne miejsca równie ciekawe) na czystą kartkę. Po przerysowaniu pomalujcie go 

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. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zrujnowane-koloseum?version=print
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sfinks-i-wielka-piramida-gizy?version=print


RELIGIA 

TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII 

Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom 

Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie 
z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny 
sposób opiekowali się nimi.  

Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był 
bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.  

Lubię chodzić do kościoła  

Bo w nim jest tak pięknie  

Każdy przyjdzie, to się żegna  

I zaraz uklęknie 

 W tym kościele świateł wiele 

I grają organy,  

Bo tu mieszka nasz Przyjaciel, 

 Jezus ukochany. 

O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz. 

Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której należymy my, 
nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie 
dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani, 
siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia. 
Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej 
choroby przyjść do kościoła.  

Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8 

Zadanie Dowiedz się pod jakim wezwaniem jest Twój kościół 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h 

Temat: Kończymy szkołę. 

Moi kochani Wychowankowie i Rodzice. Jutro z trojgiem moich uczniów spotkamy się po raz ostatni w szkole. 
Kończycie edukację i zamykacie pewien etap swojego życia. Wypłyniecie na głęboką wodę, ale mam nadzieję, że 
zawsze będziecie mieć grunt pod stopami. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Aby spełniły się wasze oczekiwania i 
marzenia. Aby świat przyjął Was takimi, jacy jesteście, a jesteście cudowni i jedyni w swoim rodzaju. Pamiętajcie o 
tym i chwytajcie wiatr w swoje skrzydła. POWODZENIA. Rodzice dziękuję Wam za współpracę, pomoc, za to, że 
zawsze mogłam na Was liczyć. Nauczyliście mnie dużo dobrego. DZIĘKUJĘ. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8


WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Zabawy terenowe. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

MAPA I UKRYTY SKARB 
Urozmaicony podwieczorek? Możecie dać swoim dzieciom nawet słodycz, ale nie za darmo. 

Dziś zamiast ulubionego batonika, dajcie córce, synowi mapę. Możecie ją narysować, 

Oznaczcie miejsce, gdzie ukryliście podwieczorek. Zabawę można przeprowadzić w domu, 

ogrodzie, w parku, lesie 

Kiedy znudzi nam się mapa, możemy zostawiać zagadki prowadzące do słodyczy  

 

25.06.2020r. 

Temat: Zabawy bieżne z użyciem różnych przedmiotów. 

 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Zwinny lider 

Rodzic/dziecko prowadząc grupę wykorzystuje ukształtowanie terenu oraz naturalne przeszkody do 

wykonywania ćwiczeń dodatkowych np. podbieg, zbieg, przyspieszenie, skok nad przeszkodą, slalom 

między drzewami, itp., liderzy powinni się zmieniać co 1-2 min. (raz prowadzi mama, potem dziecko, 

następnie tata itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA 

 

Rewalidacja-zadania JULIA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



opr.K.O 

Julia Ch. 

 

1.Wykonaj działania i pokoloruj motyla. 

 

Rewalidacja-zadania 

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. 

 
 


