
KLASA I-II-III SP WYCH. Łabuda Marzena 

27-30.04.2020  

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO    blok 1 Polska moja Ojczyzna 

PONIEDZIAŁEK 

temat ośrodka dziennego:  Dzień Flagi  

edukacja wczesnoszkolna:  

rodzicu pomóż swojemu 

dziecku w przeczytaniu 

wiersza i nauczeniu się go 

na pamięć.  

Co oznacza Święto Flagi  

i Barw Narodowych?   

Flagę szanujemy  

i wywieszamy podczas 

Świąt Patriotycznych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj lub posłuchaj czytanego wiersza.  Ładny prawda. Postaraj się 

nauczyć na pamięć choćby drugą zwrotkę.  

Przepisz wyrazy do zeszytu: 

flaga, biel, czerwień, uczciwość, odwaga, maszt, ptaki, drzewa.  

 



Przeczytaj z osobą dorosłą legendę i opowiedz jej treść.  

 



Legendy możesz również   posłuchać. Sposób na to: kliknij  

https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM 

Przepisz zdania w liniaturze.  

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Było to dawno temu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Podziel wyrazy na litery, głoski i sylaby. 

wyrazy litery głoski sylaby 

legenda l-e-g-e-n-d-a l-e-g-e-n-d-a le-gen-da 

drzewo    

bracia    

konie    

gród    

wzgórze    

Gniezno    

orzeł     

 

Uzupełnij luki w wyrazach: 

leg….nda        Kon….tytucja       b….acia         g…. ód         orz…. ł       

 

edukacja informatyczna:  

Wyszukaj  informacji w internecie jak zrobić kotyliony. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM


wychowanie fizyczne: 

TEMAT: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 



edukacja plastyczna: 

Zrób z pomoca rodzica kotylion  według wskazówek na internetowej stronie. 

Przykład:zrobienie kotylionu z bibuły. https://www.youtube.com/watch?v=K0TssmPiYcM  

Życzę powodzenia. A może macie łatwiejszy sposób  

 

rewalidacja Nina R. -prow. p. Łabuda 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K0TssmPiYcM


WTOREK 

temat ośrodka dziennego:  Majowe święta  

edukacja wczesnoszkolna: Przeczytaj sam lub z pomocą osoby dorosłej. 

Jakie święta obchodzimy 1maja,2maja,3maja? Napisz w zeszycie odpowiedzi. 

 



pokoloruj symbole:   

 

przepisz wyrazy i tekst w liniaturze: 

godło , hymn, flaga 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jestem patriotą.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOCHAM SWÓJ KRAJ 

 

 

MÓJ KRAJ TO POLSKA 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



Wykonaj zadania z matematyki wg poleceń. Wpisuj odpowiedzi przy zadaniu 

 

 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 



niemiecki: 

TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI-WARZYWA I OWOCE. 

POLECENIE 1: PRZEPISZ DO ZESZYTU NAZWY WARZYW I OWOCÓW W JĘZYKU NIEMIECKIM I NAPISZ 

ICH NAZWY W JĘZYKU POLSKIM. 

TOMATE- 

BANANE- 

BIRNE- 

ZWIEBELN- 

ORANGEN- 

KAROTTE- 

GURKE- 

POLECENIE 2: NAPISZ W JĘZYKU POLSKIM CO OZNACZA PYTANIE: WAS KOSTET ES? 

Kółko zainteresowań:  

Temat: Orzeł z rolki  

Dzisiaj pomysł na to, jak zrobić białego orła z rolki po papierze, czyli godło Polski. 

Potrzebne będą: 

 rolki np. po papierze toaletowym, 

 farby plakatowe, 

 ołówek, 

 nożyczki, 

 klej 

 kolorowy papier 

 kartki z bloku technicznego 

Zaczynamy od pomalowania rolki po papierze toaletowym na biało. To będzie najważniejsza 

część naszego orła.  

 

https://2.bp.blogspot.com/-d1sbE9WQrec/WfiQOIhCIaI/AAAAAAAA328/4E6U9wSSocA3w5g-2JYoJl67mRMqKyREQCKgBGAs/s1600/IMG_2641.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-d1sbE9WQrec/WfiQOIhCIaI/AAAAAAAA328/4E6U9wSSocA3w5g-2JYoJl67mRMqKyREQCKgBGAs/s1600/IMG_2641.JPG


Teraz czas na żółte elementy jak korona, nogi oraz dziób.  

 

Na skrzydełka potrzebujemy kartki z bloku technicznego oraz nożyczek.  

Odbijamy rączki i wycinamy.  

 

Jeszcze oczka i gotowe :) 

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie im w wykonaniu tego zadania.    

 

https://3.bp.blogspot.com/-UHCPHTvc72Q/WfiQOGtqCuI/AAAAAAAA328/bT5LDjDd_b8shhnRHtHGUazrMvLCiHKQQCKgBGAs/s1600/IMG_2661.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-xPWpw6AvBYw/WfiQONGwA7I/AAAAAAAA328/nb01C4eBCeEAKahCPNyFnrxSfYRix0V4wCKgBGAs/s1600/IMG_2663.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-UCKLOqgv62E/WfiQOF6njVI/AAAAAAAA328/xwviaKmqVBID8Oyh77CKs56fySoVj_xGgCKgBGAs/s1600/IMG_2665.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-711XpqEHsow/WfiQOJnwVHI/AAAAAAAA328/8vKZzrLVcS807wvtB9PYCqsfRFialMULgCKgBGAs/s1600/IMG_2667.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-EfGjIJ_6oo0/WfiQODYwNEI/AAAAAAAA328/5YRqCPzrNREEzdcb4QRAJp-EH_gey2YrgCKgBGAs/s1600/IMG_2668.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-s0C6SzU1tRo/WfiQOMUM7nI/AAAAAAAA328/r2J6LAC5RSwS3ie2ryijIPqrQqKnydixQCKgBGAs/s1600/IMG_2672.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-OM3-In3jzRk/WfiQOFiStvI/AAAAAAAA328/fm-R3LbgzngPS-oWY4LqY4JpRXeR76n8QCKgBGAs/s1600/IMG_2678.JPG


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

Michał R. Karol B.  

  

  



Marcel R.  

 55+12+3=                          38+14+10=                          51+30= 

22+52+5=                            28+28+3=                       13+42+5= 

43+43+6=                           52+22+5=                        43+25+5=  

13+14+5=                           22+32+5=                        14+42+4=  

 

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

Marcel R.  

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. Zegar. 

Rodzicu, pomóż przeczytać polecenia. Sprawdź, czy dziecko dobrze rozwiązało zadanie. 

1. WPISZ BRAKUJĄCE LICZBY NA OSI LICZBOWEJ. 

 

  10  11                                      18       20             23 

 

2. OBLICZ: 

 

18+4=… 12 – 6 = ….. 17+6= … 

19+11=… 14–8=…. 13–4=… 

7+7=… 26–9=… 18+5=… 

3. KTÓRĄ GODZINĘ WSKAZUJE ZEGAR? 

 

 

 

 

 

 

 



Michał R.  

Zad. 1 Rodzicu omów obrazki z dzieckiem  (np. Na pierwszym obrazku prezent jest na stole, a tutaj 

jest pod stołem. Dziewczynka jest za zjeżdżalnią, chłopiec przed. To pudełko jest zamknięte, a to 

otwarte.) Teraz Rodzicu poproś, aby dziecko pokazało: gdzie prezent jest pod stołem? gdzie pudełko 

jest otwarte, itd.  A następnie poproś, aby samo nazwało położenie przedmiotów, dzieci na rysunkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy 

skorygowanej. 

 
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 

 

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany. Plecy 

przylegają do ściany. Jedna dłoń pod 

odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. 

Ruch- Napięci mięśni brzucha z 

przyciśnięciem odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do ściany. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy.  

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz z 

zachowaniem postawy skorygowanej na 

odcinku ok. 2-2,5. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do 

ściany. Plecy przylegają do ściany. Jedna 

dłoń pod odcinkiem lędźwiowym 

kręgosłupa. w postawie skorygowanej. 

Ruch- Napięci mięśni brzucha z 

przyciśnięciem odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do ściany. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-  Stanie tyłem do ściany w 

postawie skorygowanej. Ruch-Krok w 

przód z zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. 3) P.w.- leżenie tyłem. Nogi ugięte, 

stopy oparte na podłodze. Jedna dłoń leży 

pod odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. 

Ruch- Równoczesny wyprost obu nóg 

przez przesuwanie stóp po podłodze z  

kontrolą przyleganie odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch- Marsz na odcinku 

ok. 2-2,5 metra z wykonywaniem: wdech 

nosem w czasie trzech kroków i 

przeniesieniem wyprostowanych rak w 

górę w skos, wydech ustami w czasie 

pięciu kroków i opuszczeniem rąk. 

Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany. Ręce 

wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rąk w dół. 

Powtórzenia: 3 razy.  

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają do 

ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż 

tułowia. Ruch- Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją zewnętrzną 

rąk, a następnie powrót rąk do pozycji 

wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. 

Bibliografia: 
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

 



ŚRODA 

temat ośrodka dziennego:   Mazurek Dąbrowskiego 

edukacja wczesnoszkolna:    Znasz te słowa. Spróbuj je zaśpiewać. To hymn.  

 

Przepisz wyrazy w linii, a zdania do zeszytu. Wszystko czytaj.  

kraj - ……………………………………………………. 

godło- ………………………………………………….. 

flaga - …………………………………………………. 

hymn- ………………………………………………. 



Moim krajem jest Polska. 

Godłem Polski jest orzeł biały.  

Flaga Polski jest biało- czerwona. 

Hymn Polski to Mazurek Dąbrowskiego. 

Hymn rozpoczyna się słowami Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my 

żyjemy…. 

Jestem patriotą- kocham swój kraj- Polskę.  

 

Co to jest Mazurek Dąbrowskiego?  Napisz w zeszycie.  

 

A teraz ułóż puzzle : przejdź na link 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e8de63cdeec  Reklamy odczekaj lub pomiń. 

Miłej zabawy.  

 

Przeczytaj i zdania napisz  

w zeszycie. 

Pisz ładnie i starannie.  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e8de63cdeec


Zadania z matematyki- kontynuacja pracy z patyczkami i plasteliną. Wpisuj 

wyniki przy obrazkach.  

 

 

 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg. 

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 Krążenia 

bioder  Skrętoskłony  

RR- ramiona 

L- lewa strona 

P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw.1 P.w. Postawa RR w dół 

.Unoszenie naprzemienne ugiętych NN 

.  

Ćw.2 Unoszenie naprzemienne ugiętych 

NN z klaśnięciem pod nogą . 

 
Ćw.3 Unoszenie naprzemienne 

wyprostowanych NN 

 
Ćw.4 P.w. Postawa z RR na biodrach. 

Wykonujemy wykrok  LN powrót do 

P.W. i wykrok LN 

 
Ćw.5 P.w.  Stanie w rozkroku. Piłka 

miedzy kolanami wykonuje w wyskoku 

obrót o 180’. 

 
Ćw.6 P.w. siad na piłce. Ćwiczący 

wykonuje podskoki w siadzie na piłce. 

 
 

Ćw.7 P.w. Leżenie na boku. Unosimy 

jak najwyżej jedną z nóg i powrót do 

P.w. (na boku lewym i prawym). 

 
Ćw.8 P.w. Leżenie bokiem. Przenosimy 

jak najwyżej jedną z nóg i przenosimy 

do przodu powrót do P.W. (na boku 

lewym i prawym). 

 
Ćw.9 P.w. Leżenie bokiem. Unosimy 

jak najwyżej wyprostowaną nogę i 

powrót do P.w. (na boku lewym i 

prawym). 

 
Cw.10 P.w. Klęk podparty. Unosimy 

naprzemiennie LN i PN napinając 

maksymalnie mięśnie pośladkowe. 

 
Ćwiczenia oddechowe 

W Staniu: wznos RR do góry przodem 

wdech – opuszczamy RR wydech 

W staniu : wznos RR do góry bokiem 

wdech – opuszczamy RR wydech 

 

 

 

P.W. – pozycja 

wyjściowa 

 

 

 

 

LN – lewa noga 

 

PN – prawa noga 

 

 

 

Wykonujemy 6-

12 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

Bibliografia: Stefaniak T .- Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych 

 



religia: 

KATECHEZA 1        TEMAT: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO   

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci przeczytajcie, proszę W niedzielę wieczorem 22 lutego 1931 roku 

siostrze Faustynie objawił się Pan Jezus. Tak opisała to wydarzenie w „Dzienniczku”: „Wieczorem, 

kiedy byłam w celi – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do 

błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa 

wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi: «Wymaluj obraz 

według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw 

w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. 

Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja 

sam bronić ją będę jako swej chwały»” (Dz. 47-48). Obraz, według słów siostry Faustyny, namalował 

Eugeniusz Kazimirowski. Na ciemnym tle wyraźnie widać jasną postać Jezusa ubranego w białą, 

związaną w pasie, szatę. Patrząc na obraz, mamy wrażenie, jakby Jezus szedł w naszą stronę. Na Jego 

dłoniach i stopach widoczne są ślady ran po gwoździach. Pan Jezus mówił do św. Faustyny: 

„Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża” (Dz. 326). „Te dwa promienie 

oznaczają krew i wodę: blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień 

oznacza krew, która jest życiem dusz (…). Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go 

sprawiedliwa ręka Boga” (Dz. 299). 

Obraz Jezusa Miłosiernego jest jak naczynie, z którego możemy czerpać dar Bożego miłosierdzia. 

Każdemu, kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie miłosierny względem 

bliźnich, Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą. On pomoże nam w pracy nad 

naszymi wadami i w zbliżaniu się do Pana Boga przez miłość. Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej 

śmierci, czyli śmierci w stanie łaski uświęcającej.  

 

zadanie  

Sprawdź swoją wiedzę  

1. Promienie na obrazie Miłosierdzia Bożego oznaczają:  

a) czerwony – krew i zielony – cały świat,  

b) czerwony – krew i blady – wodę,  

c) biały – czystość i fioletowy – pokutę.  

2. Obraz Jezusa Miłosiernego jest „naczyniem” tzn.: 

 a) każdy może go używać do czerpania wody, 

 b) jest używany podczas liturgii,  

c) każdy, kto się będzie z ufnością przed nim modlił i czynił 
miłosierdzie, wyprosi wiele łask. 

Zaśpiewajcie piosenkę: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA


 rewalidacja: Nina R.-prow. p. Łabuda  

 
 



EEG: Norbert-prow. p. Onuchowska  

Temat:Wiosna-nowalijki. Opr.K.O 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej, 

podziel je na sylaby i  głoski. Czerwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y) 

 

                                           

 

 

 

                                 

 

SAŁATA              POMIDOR                OGÓREK            RZODKIEWKA   SZCZYPIOR 

 

SAŁATA          SA-ŁA -TA          S  A  Ł  A  T  A 

 

POMIDOR      PO-MI-DOR      P  O  M  I  D  O  R 

 

OGÓREK       O-GÓ-REK        O   G   Ó   R   E  K 

 
 

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą. 

Zadanie zapisz do zeszytu. 

 

 

PRZYKŁAD :JEDEN OGÓREK                          KILKA OGÓRKÓW 

 

              JEDEN POMIDOR                            KILKA ………………. 

                     

             JEDNA RZODKIEWKA                    KILKA ………………….. 

 

              JEDNA SAŁATA                                KI LKA ……………………… 
 

 

 

 

 

 



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

Marcel R.  

Temat: Dbam o swoje zdrowie. 

 

Rodzicu, pomóż przeczytać polecenia dziecku. 

Marcel, odpowiedz na pytania. Możesz zrobić zadanie 1. i 3. w zeszycie.  

1. Wpisz do okienek liczby dwucyfrowe tak,  by pasowały do wpisanych znaków: <, >, 
= . 

24 >  50 <  38 =    > 17 

 

2. Połącz zdania z nazwami lekarzy specjalistów, którzy zajmują się leczeniem 
opisanych problemów zdrowotnych. 

 

Antkowi złamał się ząb.  okulista 

   

   

Natalka skręciła nogę w kostce.  stomatolog 

   

   

Gabryś ma gorączkę i kaszle.  pediatra 

   

   

Julka niewyraźnie widzi z daleka.  ortopeda 

   

 

3.  Napisz w zeszycie dwa zdania o tym, jak dbasz o swoje zdrowie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



Michał R.  

Temat: Ćwiczenia orientacji przestrzennej. 

Zad. 1 Rodzicu omów obrazki z dzieckiem  (np. Na pierwszym obrazku prezent jest na stole, a tutaj jest 

pod stołem. Dziewczynka jest za zjeżdżalnią, chłopiec przed. To pudełko jest zamknięte, a to otwarte.) 

Teraz Rodzicu poproś, aby dziecko pokazało: gdzie prezent jest pod stołem? gdzie pudełko jest otwarte, 

itd.  A następnie poproś, aby samo nazwało położenie przedmiotów, dzieci na rysunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

DROGI RODZICU. 

ĆWICZENIE MA NA CELU UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK,, SZ’’, ,,CZ’’, ,,S’’: 

NAZYWANIE OBRAZKÓW , PODZIAŁ WYRAZÓW NA SYLABY ORAZ WYKONANIE ĆWICZENIA 

WEDŁUG INSTRUKCJI. 

PROSZĘ ABY DZIECKO POD TWOJĄ KONTROLĄ WYKONAŁO ĆWICZENIE: NAZWAŁO RZECZY , 

KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W SZAFIE I WYKONAŁO  ĆWICZENIE WEDŁUG INSTRUCJI. 

JEŻELI  POSIADACIE DRUKARKĘ, TO PROSZĘ WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY, JEŻELI NIE ,NIECH 

DZIECKO SAMODZIELNIE NARYSUJE WSKAZANE UBRANIA. 

 

 

CZWARTEK 

temat ośrodka dziennego:   Święto Konstytucji 3 maja 

edukacja wczesnoszkolna:  zadania podzielone na klasy 

klasa 3 przeczytajcie sami lub z rodzicami tekst z podręcznika Nasza szkoła 

kl3cz4strona 6-7-8 „Dopóki żyjemy” Jacka Inglot.  link do podręcznika:  
https://naszelementarz.men.gov.pl/pliki/kl3/druk/cz4/kl3-cz4-druk-podrecznik-z.pdf  

i odpowiedzcie na pytanie „Czym jest Konstytucja 3 maja i kiedy została 

uchwalona?” A potem przepiszcie poniższy tekst do zeszytu: 

https://naszelementarz.men.gov.pl/pliki/kl3/druk/cz4/kl3-cz4-druk-podrecznik-z.pdf


3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Ustanowiono je na 

pamiątkę uchwalenia w 1791 roku pierwszej w Polsce i w Europie 

konstytucji. Konstytucja to najważniejszy dokument w Państwie. Zebrane są 

w nim prawa i obowiązki każdego obywatela.  

klasa 2 Karol  Przeczytaj i przepisz powyższy tekst do zeszytu 

klasa 1 Michałku przeczytaj i przepisz wyrazy do zeszytu: 

Trzeci Maja, Polska, Europa, Konstytucja, dokument, prawa, obowiązki, 

obywatel.  

 

 

 

„Orzeł Biały to nasze 

godło”. Napisz to zdanie 

w zeszycie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wygląda nasze godło. Pokoloruj 

godło kredkami wg wzoru z obrazka. 

 

 



 

-----------------------------                    --------------------------------                  ----------------------------------

-----------------------------                    --------------------------------                  ----------------------------------

-----------------------------                     --------------------------------                 ---------------------------------- 

Podpisz symbole Narodowe  i pokoloruj flagę.  

 

niemiecki: 

TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI-WARZYWA I OWOCE. 

POLECENIE 1: PRZEPISZ DO ZESZYTU NAZWY WARZYW I OWOCÓW W JĘZYKU NIEMIECKIM I NAPISZ 

ICH NAZWY W JĘZYKU POLSKIM. 

TOMATE- 

BANANE- 

BIRNE- 

ZWIEBELN- 

ORANGEN- 

KAROTTE- 

GURKE- 

POLECENIE 2: NAPISZ W JĘZYKU POLSKIM CO OZNACZA PYTANIE: WAS KOSTET ES? 

 



religia:  

KATECHEZA 2  

Temat: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci przeczytajcie, proszę. 

Maj jest szczególnie pięknym miesiącem i to nie tylko ze względu na piękną pogodę i otaczającą nas 

przyrodę, ale również ze względu na piękne majowe nabożeństwa, na których już możemy się 

spotkać z kochająca nas Matką Bożą. Dlatego na majowych katechezach w szczególny sposób 

będziemy pamiętać o obecności wśród nas Maryi.  

Do Matki Chrystusa i naszej Matki możemy przychodzić z różnymi sprawami, wierząc, że Ona nas 

słucha i nie pozostawi w potrzebie. 

Kochane Dzieci zachęcam Was, abyście z pomocą Rodziców wykonali w domu ołtarzyk dla Matki 

Bożej. Niech znajdzie się tam obrazek z wizerunkiem Matki Bożej. Postarajcie się, by przy wizerunku 

Maryi znalazły się kwiaty nazbierane przez Was na spacerze lub wykonane samodzielnie w domu. 

Troszczcie się by zawsze były one świeże. 

Wykonajcie, proszę, plakat umieszczając na nim obrazek Matki Bożej, a obok obrazka narysujcie tyle 

kwiatów ile mamy dni w miesiącu maju. Kwiatek możemy pokolorować, jeżeli w danym dniu 

będziemy w kościele na nabożeństwie majowym, lub przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej lub 

odmówimy litanię w domu. 

Powtórzcie w domu modlitwę Pozdrowienie anielskie, utrwalcie ją. Słowami tej modlitwy, proszę 

módlcie się każdego wieczora dodając wezwanie: Maryjo, Królowo Polski módl się za nami. 

 

Posłuchajcie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe 

 

logopedia: Ola J., Nina R., Michał R.- prow. p. Masiuk   

Ola J. Nina R.  

DROGI RODZICU . 

ĆWICZENIE MA NA CELU UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ  WYMOWY GŁOSKI ,,SZ’’ W 

NAGŁOSIE, ŚRÓDGŁOSIE I WYGŁOSIE. ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE RZECZY I 

PRZEDMIOTÓW Z GŁOSKĄ,,SZ’’. 

PROSZĘ ,ABY DZIECKO POD TWOJĄ KONTROLĄ WYKONAŁO NASTĘPUJĄCE ĆWICZENIA : 

1. WSKAZAŁO I NAZWAŁO  RZECZY I PRZEDMIOTY NA OBRAZKU.  

2. ZAPISAŁO W ZESZYCIE NAZWY RZECZY I PRZEDMIOTÓW Z GŁOSKĄ ,,SZ’’. 

3.  PODKREŚLIŁO NA CZERWONO GŁOSKĘ ,,SZ’’ W WYRAZACH. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe


 

KALOSZE, SZACHY, SZALIK, SZAMPON, PODKOSZULKA, PUSZKA, CZAPKA, WIESZAK, SZORTY, 

PŁASZCZ, SZABLA, KOSZULA,  SZELKI. 

Michał R.  

DROGI RODZICU. 

ĆWICZENIE MA NA CELU UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY PARADYGMATÓW SYLAB 

OTWARTYCH :  ZA  ZO  ZU  ZE ZY  ZĄ  ZĘ 

PROSZĘ ABY MICHAŁ  WYKONAŁ ZADANIA : 

1.CZYTAJ I PISZ  PARADYGMATY SYLAB OTWARTYCH : ZA  ZO  ZU  ZE  ZY  ZĄ  ZĘ 

 

2.CZYTAJ I PISZ WYRAZY :   

ZU  PA              ZA  BAW  KI          ZE   GAR                ZE  BRA          

ZĘ  BY               ZE     SZYT             ZA    JĄC               ZA  PAŁ  KI 

 



3.POŁĄCZ KLUCZE Z KŁÓDKAMI. ODCZYTAJ SYLABY.  

 

 

 

Tomatis: Karol -prow. p. Bartkowiak  

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Zegar. 

Rodzicu, pomóż przeczytać polecenia. Sprawdź, czy dziecko dobrze rozwiązało zadanie. 

1. WPISZ BRAKUJĄCE LICZBY NA OSI LICZBOWEJ. 

 

 

  0     1                                       8         10              13 

2. OBLICZ: 

8+4=… 12 – 6 = ….. 7+6= … 



9+6=… 14–8=…. 13–4=… 

7+7=… 16–9=… 8+5=… 

3. Którą godzinę wskazuje zegar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapia ruchowa: Norbert- 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 

zabawy. 

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 

Bibliografia: 1. Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. 

 

 

 



terapia ruchowa: Michał R. -prow. p. Ziętal  

Terapia ruchowa  30.04   - Michał 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 

Drodzy rodzice proszę o zastosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone w 

poprzednich materiałach. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Lp.  

Zdjęcie/Rysunek 

 

Opis ćwiczenia 

 

Ilość 

powtórzeń 

 

Uwagi 

1. 

 

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.  

 

 2 serie po 5 

powtórzeń 

 

 

P.W. - 

pozycja 

wyjściowa. 

RR –

ramiona 

NN -nogi 

LN - lewa 

noga 

PN - prawa 

noga 

 

2. 

 

P.w.- Siad na krześle, Nogi uniesione nad 

podłogę, stopy w zgięciu podeszwowym, 

palce stóp podkurczone.  

Ruch-Naprzemienne dotykanie palcami 

stóp podłogi. 

 

2 serie po 5 

powtórzeń 

 

 

 

3. 

 

P.w.-Stanie- Postawa. Na podłodze 

narysowana linia. 

Ruch-Marsz z krzyżowaniem stóp. Na 

odcinku 2-3 metry.  

 

2 serie po 5 

powtórzeń 

4. 

 

P.w.-Siad prosty. Dłonie oparte na 

podłodze z tyłu. Podeszwy stół złączone.  

Ruch-Wyprost nóg w stawach 

kolanowych z utrzymaniem złączonych 

podeszwami stóp. Uwagi: Zwrócenie 

uwagi aby kolana były rozchylone na 

zewnątrz i stopy były złączone. 

 

 2 serie po 5 

powtórzeń 

5. 

 

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.  

 

 2 serie po 5 

powtórzeń 

6. 

 

P.w.- siad ugięty. Stopy zgięte 

podeszwowo, palce oparte na woreczkach 

pięty uniesione nad podłogę. 

Ruch- Prostowanie nóg z wysuwaniem 

woreczków w przód bez dotykania 

piętami podłogi 

 

2 serie po 5 

powtórzeń 

7. 

 

Ćwiczenie oddechowe 

P.w.: leżenie tyłem ( na plecach) NN 

ugięte w kolanach. Wyprostowane ręce 

przenosimy w górę i za głowę 

wykonujemy wdech. Ręce powracają ta 

samą drogą wydech. 

 

 5 

powtórzeń 

 

 

Owczarek S.-  Atlas ćwiczeń korekcyjnych.  



EEG-Ola J. Nina R. -prow. p. Onuchowska  

Temat:Wiosna-nowalijki. Opr.K.O 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej, 

podziel je na sylaby i  głoski. Czrwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y) 
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2. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Odczytaj etykiety, dopasuj je do kanapki i 

przyklej obok. 
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