
KLASA I-II-III SP WYCH. Łabuda Marzena 

06-08.04.2020  

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO  blok 2 Wielkanoc 

PONIEDZIAŁEK 

temat ośrodka dziennego:  Wielkanocne zwyczaje 

edukacja wczesnoszkolna:  Nie trzeba drukować. 

Witam w kolejnym tygodniu naszej nauki. Rozpoczynamy tematy świąteczne. 

 

 



 

W miarę możliwości proszę wydrukować.  

 



Teraz zrobimy sobie 2 doświadczenia. Drogi rodzicu proszę pomóc dziecku.  

Proszę przygotować 2 jajka. Jedno ma nam posłużyć do rozpoznania budowy 

jajka- dziecko rozbija skorupkę, dotyka elementów jajka i je nazywa. Drugie 

doświadczenie jest opisane poniżej. Miłej zabawy i doświadczania.  

 

 

W miarę możliwości proszę wydrukować.   

Przepisz do zeszytu przebieg doświadczenia. (pismo pisane) 

 



Uzupełnianie  łańcuchów liczbowych 

Michał, Ola, Nina 

7 -…… -…….  -10 -……..  -12 -…… - 14 - 15  

5 - 6 -…….. - 8 - 9 - …….. -11 

1 – 2 – 3 - …… - 5 - 6 - ……. - ……… - 9 -10 

10  - 11 - …….. - 13- ……… - 15 

 

Karol, Norbert 

15 -16 -……. - 18 - 19 - …… .- 21 -……… - 23 - 24  

25 - 26 - ………. - 28 - ………- 30 - 31 - …….. – 33 

45 – 46 -……. - 48 - 49 - ……… 

28 – 29 -………-31-……..- 33 - 34 - ……… 

 

Marcel  

78 - …….. - 80 - 81 - ……. - …….. - 84 - ……. - 86  

53 - 54 - ……. - ……… - ……… - 58 - 59  - ……. 

101- 102 - ……. – 104 – 105 - ………..-107 

28 – 29 -………-31-……..- 33 - 34 - ……… 

 

 

edukacja informatyczna:  

Włącz swoją najlepszą grę i masz czas 1 godzinę na zabawę z nią.  

 

 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT (zadanie główne): Przejście po linii rozłożonej na podłodze. 

Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek. 

 

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 

Krążenia bioder  

Skrętoskłony  

 

RR- ramiona 

 

L- lewa strona 

P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia oddechowe 

 

Ćw.1 

Marsz po linii(sznurek; taśma) - przodem 

Ćw.2  

Marsz po linii – tyłem 

Ćw.3  

Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem .  

Ćw.4  

Marsz po linii przodem – woreczek na głowie 

Ćw.5 

 Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma. 

Ćw.6  

Marsz krokiem dostawnym(bokiem)-LN i PN 

Siad na krzesełku: wznos RR do góry przodem wdech – opuszczamy RR wydech 

Siad na krzesełku: wznos RR do góry bokiem wdech – opuszczamy RR wydech 

 

 

 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

 

Wykonujemy 8-

12 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 



edukacja plastyczna:  

Wykonujemy ozdoby wielkanocne. Powodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 



rewalidacja Nina R. -prow. p. Łabuda 

 

  

 



WTOREK 

temat ośrodka dziennego:  Ozdoby wielkanocne 

edukacja wczesnoszkolna: 

 

Odpowiedz na pytanie: Jak ozdobisz jajka na te święta wielkanocne? Napisz  

w zeszycie. 



Przeczytaj tekst - sam lub z pomocą rodzica. Opowiedz jakie kolory występują  

w kaszubskich hafcie i co oznaczają?   

 

 Przepisz do zeszytu wyrazy:  

kwiaty, Wielkanoc, pisanka, koszyczek, śmigus-dyngus, haft 

 



Karta 33 bez zmian - dla Niny, Oli i Michałka. Zaznacz wyniki na osi liczbowej. 

Zadanie dla Norberta, Marcela i Karola- zapisz działania z karty 33 

wykorzystując mnożenie i zapisz działania. Zaznacz wyniki na osi liczbowej.  

 

 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT (zadanie główne): Ćwiczenia równoważne z przyborem i bez przyboru. 

Przyrządy i przybory: piłka; kocyk; poduszki(woreczki); piłka; szarfa.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1 Dziecko staje w rozkroku na 

poduszkach(woreczki).Nogi lekko 

ugięte, przenosimy piłki między 

kolanami( w prawo; w lewo - Ósemki). 

 
Ćw.2. Dziecko stoi PN na poduszce, LN 

z tyłu. Unosi LN i stara się utrzymać 

równowagę nie dotykając stopą podłogi. 

Zmiana kończyny. 

 
Ćw.3 Jw. Dziecko unosi RR. 

 
 Ćw.4 Jw. Dziecko odwodzi nogę (w 

bok).LN i PR. 

 

Ćw.5  Dziecko stoi na poduszce 

jednonóż ( LN lub PN). Palcami stara 

się chwycić, przenieść i odłożyć szarfę. 

 
Ćw.6 Dziecko stojąc jednonóż na 

poduszce próbuje zatrzymać stabilną 

pozycję. Zadaniem jest przetoczyć piłkę 

poduszki , na której stoi. (LN i PN) 

 
Ćw.7 Ślizganie Dziecko stojąc na 

dwóch kocykach ma zadanie 

przesuwać/ślizgać się po powierzchni 

(wolno, szybko, w przód, w tył). 

 

 
Ćwiczenie oddechowe 

Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma 

piórko w dłoniach. Silnie zaczyna 

dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało 

się jak najdłużej w powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



niemiecki: 

Temat lekcji: Was kosten die Orangen? Ile kosztują pomarańcze?  

 

Zad.1 Przepisz do zeszytu  i przetłumacz zdania: 

Was kosten die Bananen? 

Was kosten die Zwiebeln? 

Was kosten die Tomaten? 

Was kosten die Kartoffeln? 

Was kosten die Orangen? 

 

Kółko zainteresowań:  

JAK TO JEST ZROBIONE  

(KOŁO ZAINTERESOWAŃ) 

Ozdoby wielkanocne z papieru 

Ozdoby zajmują najważniejsze miejsce w dekoracjach wielkanocnych. Sposobów na ich 

udekorowanie jest tak dużo jak pomysłów w naszych głowach. Przygotowywanie tych ozdób 

w kształcie wielkanocnych zwierzątek to świetne zadanie dla dzieci. Takie ozdoby wielkanocne 

z papieru dobrze dobrane będą ciekawie zdobiły każdy wielkanocny stół. Do przygotowania 

papierowych pisanek potrzebne nam będą: kolorowe kartki papieru, nożyczki, klej i... duża 

doza fantazji. Jeżeli byłyby jakieś problemy z wykonaniem tego zadania podpowiadam, że 

można korzystać z zasobów Internetu.  Jednocześnie odsyłam państwa na stronę; 

 https://poradnikogrodniczy.pl/ozdoby-wielkanocne-z-papieru.php 

Pozdrawiam serdecznie;  

Łukasz Kubalewski 

 

 

rewalidacja: Marcel R., Michał R, Karol B. -prow. p. Łabuda 

Marcel R. 

Napisz 4 zdania z wyrazami: wielkanoc, święconka, jajka, wydmuszka. 

 

 

 

https://poradnikogrodniczy.pl/ozdoby-wielkanocne-z-papieru.php


Michał R. Karol B. 

 

 

 

 



Tomatis: Marcel R. Michał R.- prow. p. Bartkowiak 

Marcel R.  

 

Temat: CZYTAM I ROZUMIEM  - „KINO”. WIOSENNE ZAGADKI. 

06.04.2020 (A. Bartkowiak) 

Rodzicu, możesz pomóc dziecku w zrozumieniu poleceń i odczytaniu zagadek. 

 

Zad. 1 Przeczytaj uważnie tekst i na jego podstawie wykonaj zadania zgodnie z 

poleceniami. 

Dorota, Adam i Ola idą do kina na film o Bolku i Lolku. Kupią bilety w kasie, a w 

sklepie wodę i ciastka. Dorota niesie niebieski parasol. Ola ma parasol w kropki. Adam 

ma białą pelerynę. 

Zaznacz jedną właściwą odpowiedź 

1.    Dokąd idą Dorota, Ola i Adam? 

a) do sklepu      b) do kina     c) do domu 

2.    Co kupią w kasie ? 

a) wodę          b) ciastka         c) bilety 

3.    Kto nie ma parasola? 

a) Dorota       b) Adam        c) Ola 

4.    Kto niesie parasol w kropki? 

a) Dorota      b) Adam        c) Ola 

Odpowiedz pełnym zdaniem. Zdania zapisz w zeszycie. 

5.    Co ma Adam? 

6.    Jaka była pogoda? 
ZAD. 2 WIOSENNE ZAGADKI – rozwiąż zagadki. 

1. Przyleciał szary ptaszek.  

Nad polem zaśpiewał jak dzwonek.  

Znają go dobrze dzieci – to jest ………………  

2. Powrócił do nas z dalekiej strony.  

Ma długie nogi i dziób czerwony. ……………  

3. Niedługo zima już stąd pryśnie. 

 Śnieg już przebiłem – ……………………. 

 4. Nie ma lepszej lotniczki.  

Ogon niczym nożyczki.  

lepi gniazdo pod strzechą,  

jest dla ludzi pociechą.  

W powietrzu toczy kółka. Kto to taki? ………………………………. 



Michał R.  

Temat: Zabawy z literami.  

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku: 

 

Otocz lub wskaż w każdy rzędzie taką samą literę, jaka znajduje się po lewej stronie. 

 

U U m l u  a R U N n U U h w u a l o e E A k U p U O U 

  

D D  o L S s u u D A w u  O u D H u o u z U  D l u  a u 

  

B B g u U B u u L  B U U u h n  B d u z U m B u  a u U  C 

  

O a  u U  C O u h  n  O U  b u u N n O U h k U  p U M U  O 

 

 

terapia ruchowa: Norbert Z. -prow. p. Hendzak 

Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

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: 

Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem! 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy Czas  

1. Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w 

siadzie ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy 

witają się- dziecko i rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami 

podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do 

siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami. 

 

3- 5 

minut 



2. Zabawa, „Bicie brawa stopami”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do 

siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  Kolana są skierowane 

na zewnątrz, podeszwy stóp skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo 

– dzieci unoszą stopy nad podłogę i uderzając jedną o drugą biją brawo przez 3-5 

sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy dzieci opuszczają stop 

na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

3. Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty 

uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do 

tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie 

można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle. 

 

2- 3 

minuty 

4. Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

skrzyżnym,  Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z 

gałęziami). Druga osoba- to wichura która dmucha w kierunku drzewa,  które 

kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej. 

Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

3- 5 

minut 

5. Zabawa, „ Podrzyj gazetę”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w 

siadzie ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło 

rodzica, dziecko stara się palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej 

kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki 

gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny 

kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie 

można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

3- 5 

minut 

6. Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na 

palcach z rękoma ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone 

różne przedmioty. Na hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko 

podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny 

przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może wskazywać  

kolory,  przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż… 

 

 

3- 5 

minut 

7. Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie 

porządków. „Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy 

znajdujące się na podłodze wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub 

składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica– „odpoczynek”- 

dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej 

wykonuje  wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z 

opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec 

odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.  

 

 

3- 5 

minut 

8. Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze 

twarzą do siebie, przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna 

noga wyprostowana a drugą przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze 

wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a następnie drugą.   

 

3- 5 

minut 

 

 

 

 



ŚRODA 

temat ośrodka dziennego:   Wielkanocne życzenia 

edukacja wczesnoszkolna:  

Proszę uzupełnić kartkę wielkanocną.  

:  

 



Rodzicu. Proszę pomóc dziecku w uzupełnianiu zdań . Zadanie na 2  kartach 

Pamiętaj obrazek kolorujemy zgodnie z opisem.   

Wytnij etykiety. I wklejaj na kolejnej stronie.  

 



 

Wycięte ze strony poprzedniej etykiety wklej w odpowiednie ramki - zdania.  

 

 

 

 



zadania matematyczne: zadanie dla OLi, Niny, Karola i Michałka 

 

 

 



zadania matematyczne: Zadanie dla Marcela i Norberta. 

 

 

 

 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Przyrządy i przybory: piłka; kocyk.  

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 

miejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , LR, 

PR w miejscu. 

 

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się 

ją złapać.  

 

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę następnie 

klaszcze ( 1 do 3 razy ) i stara się złapać 

piłkę 

 

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki do 

reki tak, aby krążyła wokół bioder( w L i 

P stronę ) 

 

Ćw.5  Dziecko staje w rozkroku i robi 

skłon w przód i rzuca piłkę miedzy 

sowimi nogami do partnera lub o 

ścianę. 

 

Ćw.6  Dziecko siedzi z nogami 

wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi 

NN nad piłką. 

 

Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi 

nogami. Podnosi obie NN i  przetacza 

pod nimi piłkę. 

 

Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi 

nogami. Dziecko wew. częścią stóp 

łapię piłkę i podrzuca wysoko do góry. 

 

Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 

turecku”. Dziecko wykonuje wdech 

nosem, a następnie silnie dmucha na 

szarfę. 

Ćwiczenie oddechowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 

 



religia 

   ŚPIEWAMY ZMARTWYCHSTAŁEMU  RADOSNE ,,ALLELUJA” 

DRODZY  RODZICE  I  DZIECI ! 

Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu 

Pana Jezusa. Poniżej podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs 

 

Po  wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

 

ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN  I ŻYJE  DZIŚ….. 

BLASKIEM  JAŚNIEJE  NOC…. 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI  BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE 

CHRYSTUSA”  poniżej  podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 

DROGIE  DZIECI! 

Bardzo proszę pomóżcie  swoim rodzicom w przygotowaniu Koszyczka Wielkanocnego, 

który zostanie pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

 

DRODZY  RODZICE! 

KOCHANE  DZIECI! 

Ponieważ  jest  to nasze ostatnie spotkanie  przed  Świętami w Wielkanocnymi 

przyjmijcie proszę życzenia : 

 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

  Życzę  wiele  prawdziwej radości, ogrom  miłości i ludzkiej  życzliwości, dla Was  

Drodzy Rodzice i dla Was Kochane  Dzieci. 

                                  Z  zapewnieniem o modlitwie  

                                                                 Katechetka    

 

KOCHANI UCZNIOWIE I RODZICE.  

Do życzeń p. Mirki  dołącza wychowawca klasy, wszyscy 

nauczyciele, terapeuci i pracownicy szkoły.   Życzymy  

spokojnych, zdrowych świąt wielkanocnych.   



rewalidacja: Nina R.-prow. p. Łabuda 

Rodzicu. Przeczytaj dziecku polecenie.  

Ninko. Połącz wyrazy jednym kolorem kredki i czytaj je.  

WIELKANOC           PALMA                           JAJKA                                 MAZUREK 

 

BABKA                                           MAZUREK                             WIELKANOC 

 

PISANKI                             JAJKA               PALMA                           BABKA 

 

EEG: Norbert-prow. p. Onuchowska 

Temat: Zwyczaje wielkanocne - ćw. Słowno-sylabowe, ćw. grafomotoryczne 

 

1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie. 

Uzupełnij wyrazy brakującymi literkami.  Odczytaj je. 

Wyrazy zapisz do zeszytu 

BABKA                                                 BA..KA      

MAZUREK                                           MA.UREK 

PALMY                                                 PA..MY 

PISANKI                                              PI..ANKI 

ŻYCZENIA                                          ŻYCZ...NIA 

2.Rodzicu odczytaj dziecku polecenie . 

Dopisz wyrazy według wzoru. 

Do liczby pojedynczej dopisz liczbę mnogą. 

Wyrazy zapisz w zeszycie. 

BABKA                              BABKI 

MAZUREK                        ……………. 

PALMA                              ……………. 

PISANKA                        ……………... 



Tomatis: Marcel R. Michał R. -prow. p. Bartkowiak 

Marcel R. 

Temat: Zgaduj zgadula – rozwiązywanie zagadek. 
 
Polecenie: Przeczytaj, rozwiąż zagadki. Połącz z właściwym obrazkiem. 
 
 
  
 

1. Spogląda z wysoka na kurki, 
na wannę, gdy go używasz, 
udaje fontannę! 

 

2. Grzeje piecyk, jadą tramwaje.  
Nagle – pstryk – i wszystko staje. 

 
Wszędzie światło zgasło. 

 
Powiedz, czego brakło? 

 
 

3. Ta maszyna pracowita 

niesłychanie samodzielnie 

wykonuje całe pranie. 

Trochę prądu oraz proszku 

odrobina i już sama pierze, 

płucze i wyżyma. 

 
4. Mam cztery rogi,  

 
dwa długie i dwa krótkie boki.                            

 
Kwadratem nie jestem, 

 
choć mam kąty proste. 

 
 

5. Tego kwiatka chyba 

wcale nie ma, chociaż się w 

wyobraźni naszej złoci. 

Przez jedną noc w roku 

kwitnie cudny kwiat 

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

 

 

 

 

 



Michał R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połącz ze sobą kropki. Pokoloruj powstały obraz. Podpisz. 

 

logopedia: Karol B. Norbert Z. - prow. p. Masiuk 

DROGI  RODZICU ,  

PROSZĘ ABY TWOJE DZIECKO POD TWOJĄ KONTROLĄ PRZECZYTAŁO POPRAWNIE ZDANIA O 

WIOŚNIE,  A NASTEPNIE STARANNIE JE PRZEPISAŁO. 

 

NADESZŁA WIOSNA . SŁOŃCE MOCNIEJ GRZEJE. 

PTAKI POWRÓCIŁY Z CIEPŁYCH KRAJÓW.  

BUDUJĄ GNIAZDA I WESOŁO ŚPIEWAJĄ. 

Z ZIMOWEGO SNU OBUDZIŁ SIĘ NIEDŻWIEDŻ. 

NA DRZEWACH POJAWIŁY SIĘ ZIELONE LISTKI. 

KWITNĄ KOLOROWE KWIATY.  


