
KLASA I-II-III SP WYCH. Łabuda Marzena 

11-15.05.2020  

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO    blok Patron naszej szkoły 

PONIEDZIAŁEK 

temat ośrodka dziennego: Maria Grzegorzewska  

edukacja wczesnoszkolna:  

Maria Grzegorzewska to patronka naszej szkoły. To my sami wybraliśmy panią 

Marię jako naszego patrona.  Było to 20 maja 2005 roku. Policzcie ile to już 

czasu? 

 

Mamy tablicę upamiętniającą naszą patronkę przed szkołą. Codziennie ją 

widzimy jak chodzimy do szkoły.  

 

Pamiętacie zdjęcie Marii 

Grzegorzewskiej nad tablicą 

w naszej klasie.  

Była to osoba bardzo ciepła, 

miła i przyjaźnie nastawiona 

do ludzi. 

Opisz słownie lub jak potrafisz to 

napisz w zeszycie jak wygląda Maria 

Grzegorzewska? 



Tablica została zrobiona na cześć naszej patronki. Każdego kto wchodzi do 

szkoły informuje o tym, że nasza szkoła jest Zespołem Szkół imienia Marii 

Grzegorzewskiej.  

 

 

Teraz przeczytajcie sami lub z pomocą osoby dorosłej.  

 

Maria Grzegorzewska to pedagog, profesor – uczona o złotym sercu, kreatorka 

pedagogiki specjalnej w Polsce.  

Urodziła się 18 kwietnia  1888 roku, zmarła w Warszawie 7 maja 1967 roku.  

Czytając o niej wspomnienia dowiadujemy  się, że przez całe życie ogromnie 

ceniła przyjaźń. Darzyła przyjaźnią wszystkich, których znała np. profesorów, 

asystentów, studentów. Oni zaś przyjaźń tę odwzajemniali.  

W „Liście do nauczyciela” pisała, że „Przyjaźń daje moc do wspólnego 

przezwyciężania trudności, pomaga dźwigać odpowiedzialność, nie daje 

zapominać, że trzeba szukać tego, co najważniejsze” . Według tego co napisała 

tak postępowała przez swoje całe życie.  

Do Marii Grzegorzewskiej zawsze można było wejść – drzwi jej mieszkania  

i gabinetu były, w dosłownym i przenośnym znaczeniu, otwarte dla każdego. 



Przychodząc do niej zastawało się ją prawie zawsze przy pracy. Witała gościa 

swoim dobrym uśmiechem i mądrym spojrzeniem.  

Była twórczynią zarówno szkolnictwa specjalnego, jak i pedagogiki specjalnej  

w Polsce, stworzyła jej podstawy w okresie międzywojennym. Uczyła nauczycieli 

jak pracować i uczyć dzieci niepełnosprawne.  

A teraz  jest patronką naszej szkoły. Jest to dla nas duma.  

Staramy się tak postępować jak robiła pani Maria. Mamy hymn szkoły, gdzie 

mówimy o tym, co udowadniała patronka „Nie ma kaleki jest człowiek”.  

 

Odpowiedzcie na pytania.  

Co najbardziej ceniła Maria Grzegorzewska? 

Jak witała gości Maria Grzegorzewska? 

Czego twórczynią była Maria Grzegorzewska ? 

 

zadanie dla Oli, Niny i Michałka. Czytaj sam i przepisz do zeszytu tekst.  

Maria Grzegorzewska to pedagog , profesor – uczona o złotym sercu. 

Urodziła się 18 kwietnia  1888 roku, zmarła w Warszawie 7 maja 1967 roku.  

Przez całe życie ogromnie ceniła przyjaźń. 

Witała gościa swoim dobrym uśmiechem i mądrym spojrzeniem.  

A teraz dla nas jest patronką naszej szkoły. 

 

Zadanie dla Marcela, Norberta i Karola. (na końcu jest podpowiedź).   

Uzupełnij luki w zdaniach i przepisz całość do zeszytu: 

Maria Grzegorzewska to ……………………. , profesor – uczona  

o złotym sercu. 

Urodziła się ……………………………………., zmarła w Warszawie  

7 maja  1967roku.  

Przez całe życie ogromnie ceniła ……………………………........... 



Witała gościa swoim dobrym …………………………….. i mądrym 

………………………………………….  

A teraz dla nas jest …………………………………. naszej szkoły. 

 

Wyrazy do wpisania w luki:  

pedagog, 18 kwietnia 1888 roku, przyjaźń, uśmiechem, spojrzeniem, patronką 

 

zadania matematyczne    Dla Norberta, Marcela i Karola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zadania matematyczne: Dla Niny, Oli , Michałka i chętnych 

edukacja informatyczna: Napisz na klawiaturze kolorową i ozdobną czcionką 

motta patronki. (znajdź w materiałach na zajęcia plastyczne).   

 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT: Zabawy rzutne. Ruty małymi przedmiotami do ruchomego celu. 

Przyrządy i przybory: woreczek,  miska, piłeczka. 

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  Rzuty woreczka w górę. Dziecko w 

siadzie skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca 

worek w górę i stara się złapać. 

-jedna ręka – prawa ,lewa 

-PR rzuca LR łapie 

-przed złapaniem klaszcze  w dłonie ( 1,2,3 

razy) 

 
 

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko w 

siadzie skrzyżnym RR w bok. W jednej 

trzyma woreczek. Wykonuje rzut nad głowa i 

star się złapać druga ręka. 

 
 

Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w dłonie. 

Dziecko kładzie woreczek na stopie( od góry 

cz. grzbietowa).Unosi nogę z woreczkiem i 

rzuca woreczek w górę i stara się złapać go w 

dłonie. 

 

 

 

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. 

Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą 

woreczek i stara się wycelować w 

tarczę. 

 
 

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę. Dziecko 

w siadzie podpartym trzyma woreczek 

stopa i stara się rzucić jak najwyżej. 

 
Ćw.6 Traf woreczkiem w tocząca się 

piłkę. Dziecko w leżeniu przodem 

trzyma woreczek przed głowa. Stara się 

trafić woreczkiem w toczącą piłkę. 

 
Ćwiczenie oddechowe 

Dziecko w pozycji na czworakach. 

Chodzenie po pomieszczeniu dmuchając 

piłeczkę przed sobą. 

 

 

 

 

 

P.w. – pozycja 

wyjściowa 

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: 

Wypisz na dużej kartce pędzlem i farbą motta naszej patronki. Do dzieła.  

 

„Życzliwość wywołuje życzliwość, 

przyjaźń rodzi przyjaźń” 

 

„Nie ma kaleki jest człowiek” 

 

„Każdy człowiek ma prawo do miejsca  

w społeczeństwie  i do osobistego 

szczęścia” 

 

 

 

 

 

 



rewalidacja Nina R. -prow. p. Łabuda 

 

 

 

 



WTOREK 

temat ośrodka dziennego:  Kronika szkolna  

edukacja wczesnoszkolna:  

Wiecie do czego służą kroniki? Spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. 

 

 

W naszej szkolnej bibliotece znajdziemy wiele kronik historii i działań naszej 

szkoły. Sama prowadziłam przez wiele lat drużynę harcerską dla której też 

miałam prowadzoną kronikę. Jak wrócimy do szkoły to przejrzymy te kroniki 

 i dotkniemy kart  historii.  

Przygotujcie z pomocą osoby dorosłej kartę A4 do złożenia kroniki naszej klasy 

jednego wydarzenia.  Spróbujcie coś z tego uczynić. Zdjęcia macie przesłane na 

telefony Waszych rodziców. Nie tak dawno je przesyłałam podczas moich 

wspominek, więc można je wykorzystać. A może wystarczy narysować dzień  

z naszego dnia szkolnego - co robiliśmy? Te karty nie mają być wklejane do 

zeszytu, tylko przyniesione do mnie. Zrobimy z tego wspólną kronikę klasową.  

 

MARIA  GRZEGORZEWSKA 

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

TO  PATRONKA NASZEJ SZKOŁY  

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

NIE MA KALEKI  JEST CZŁOWIEK  

…………………………………………………………………………  

 

W kronice zapisujemy ważne zdarzenia, 

które przeżyliśmy. Doklejamy zdjęcia. 

ozdabiamy strony według naszego 

pomysłu i inwencji twórczej.  

 



do zadania 2. Czytaj wyrazy i podkreśl sylaby „dzia”, „dziu” 

 



 

 

 

 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT: Przejście po linii rozłożonej na podłodze. 

Przyrządy i przybory: taśma; sznurek . 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję 

 

 

                  

Treść zajęć 

 

Uwagi 

Rozgrzewka 

 

 

Marsz w miejscu; 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej. 

 

 
 

Ćw.1  Przejście po jednej linii przodem 

i powrót przodem po drugiej linii. 

Ćw.2 Jw. przejście tyłem. 

Ćw.3 Jw. przejście krokiem 

dostawnym. 

 
 

Ćw.4 Przejście przodem po liniach , PN 

na jednej linii LN na drugiej. 

Ćw.5 Jw. przejście tyłem. 

 
 

 

 

  

Ćw.6 Przejście po linii przodem. 

Ćw.7 Przejście po linii tyłem. 

Ćw.8 Jw. przejście krokiem dostawnym. 

 
 

Ćw.9 Przejście po linii przodem. 

Ćw.10 Przejście po linii tyłem. 

Ćw.11 Jw. przejście krokiem 

dostawnym. 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



niemiecki:   

Temat: Powtórzenie wiadomości-kolory 

Witajcie dzieci przepiszcie dzisiaj do zeszytu nazwy kolorów 

Gelb-żółty 

Rot-czerwony 

Schwarz-czarny 

weiB-biały 

blau-niebieski 

grau-szary 

silbern-srebrny 

gold-złoty 

                                                        die Farbe-kolor 

 

Kółko zainteresowań:  

KOŁO ZAINTERESOWAŃ 

Temat: Mini drzewko majowe. 

Materiały: 
- Małe wieńce o średnicy ok. 7,5cm 

- Słomki z papieru 

- Różnokolorowe jedwabne wstążki o szerokości 3mm 

- Nożyczki 

- Kawałek tektury o szerokości ok. 7,5cm 

Owiń tekturę kilkakrotnie jedwabnymi wstążkami (zaczynając od jednego koloru), a 

następnie przetnij wstążki nożyczkami po jednej stronie. W ten sposób otrzymasz kilka 

kawałków jedwabnej wstążki o długości ok. 15 cm. 

Powtórz to samo z innymi kolorami, aż otrzymasz ok. 4 sztuki z każdego koloru. 

Podłóż kawałki jedwabnej wstążki podwójnie pod wieniec tak, by powstała pętelka. 



Przeciągnij obydwa kawałki otwartej strony przez pętelkę i mocno dociągnij. 

Powtórz to samo przeplatając kolory wokół wieńca ze wszystkimi innymi kolorami i 

wstążkami, aż wieniec będzie ładnie ozdobiony. 

 

Teraz zabierz się za zawieszenie dla wieńca na słomce: 

W tym celu zwiąż podwójnym węzłem następny kawałek jedwabnej wstążki na 

przeciwległych końcach. Obie wstążki powinny mieć długość ok. 12 cm, aby móc je 

wygodnie przywiązać do wieńca. 

Po przymocowaniu wstążek po wszystkich 4 stronach, powinieneś otrzymać konstrukcję o 

kształcie krzyża do zawieszenia. 

Za pomocą nożyczek wyżłób w otworze słomki krzyżyk. Pozwoli to w następnym kroku 

łatwo umieścić wstążki i uniknąć ich zsuwania się. 

 

 

 

 

 

Włóż krzyżyk do zawieszenia w krzyżyk słomki zwracając uwagę, by wieniec wisiał prosto. 

Teraz przymocuj jeszcze zawieszenie krótkim kawałkiem jedwabnej wstążki, robiąc na nim 

podwójny supeł. Mini drzewko majowe na Twój stół jest już gotowe! 

 

 

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego 

zadania.  Z góry dziękuję. 

Efekty pracy bardzo proszę sfotografować i przesłać na telefon wychowawcy klasy. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Łukasz Kubalewski 



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

Michał R., Karol B. 

 

 
 



Marcel R. 

 

 

 



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

Marcel R.  

Temat: Samolot i żaglówka – ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Rodzicu, poproś, aby dziecko narysowało obok takie same przedmioty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michał R.  

Temat: Dom – czytamy zdania słowno-obrazkowe. 

Rodzicu, poproś, aby dziecko odczytało zdania. 

TO . 
 

 TO DOM . 
 

TO DOM . 
  

TO DOM . 
 

 TO DOM . 
Powiedz,  czyje to są domy. Narysuj mieszkańców tych domów. 

 

 

 



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

Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp. 

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 skrzyżny, stopy podeszwami 

opierają się o siebie, dłonie 

nachwytem obejmują grzbiet stóp. 

Ruch- Rozpieranie kolan łokciami 

rozsuwanymi na zewnątrz, 

z niewielkim opadem tułowia w przód 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad na krześle 

(wysokość siedziska determinuje 

stopień trudności ćwiczenia: im jest 

niższe, tym trudniej), poduszeczka 

między kolanami. Ruch-Wznos rąk w 

gorę z jednoczesnym powstaniem do 

pozycji wyprostowanej. a następnie 

powrót do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana 

były rozchylone na zewnątrz i stopy 

były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, dłonie 

na kolanach, ramiona ugięte pod kątem 

prostym w stawach łokciowych. 

Ruch- Spychanie kolan w dół 

ciężarem ciała i siłą ucisku rąk.  

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 
 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle (po 

stawy kolanowe), poduszeczka między 

kolanami. Ruch- Pełny wyprost nóg z 

jednoczesnym zgięciem grzbietowym 

stóp. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. 

Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w 

stawie kolanowym nad druga 

wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie 

po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy, prawą i lewą nogą. 

 

Ćw. nr 7) P.w.-  Siad na krześle, 

trzymając woreczek palcami stóp lub 

inny przedmiot. Ruch- Rzut woreczka 

lub innych rzeczy do koszyka lub 

kubełka. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny krążek 

tależ z kulkami zrobionymi z bibuły 

lub papieru, trzymany oburącz przed 

twarzą na lini brody. Ruch-  Wdech 

nosem i zdmuchniecie kulek papieru. 

Powtórzenia: 3  powtórzenia.  

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. 

Ruch- Marsz po linii prostej na 

odcinku ok. 2 metrów: a) wykroczny; 

b) skrzyżny w przód, tak by stopa 

brzegiem zewnętrznym dotykała 

linii. Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 
Bibliografia: 

1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja Wad Postawy. WSiP.   

2. Malina H.: Wady Kończyn Dolnych. Kraków 1996 r. 

 



ŚRODA 

temat ośrodka dziennego:  Hymn szkoły 

edukacja wczesnoszkolna: Pamiętacie śpiewamy na każdym apelu szkolnym.  

Nasz hymn szkoły  brzmi tak: 

Przez całe życie chciała  

Nieść szczęście ludziom skrzwdzonym 

 I ciężko pracowała  

By nikt nie był odrzucony.  

                       Ref. Bo dzięki naszej patronce  

                               Dziś każdy zna i powie  

                              To proste piękne zdanie  

                              Nie ma kaleki jest człowiek 

Choć dawo już odeszła 

My o niej pamiętamy  

By inni też ją znali  

Piosenkę tą śpiewamy  

                      Ref. Bo dzięki naszej patronce 

                              Dziś każdy zna i powie  

                              To proste piękne  zdanie  

                              Nie ma kaleki jest człowiek 

 

Uzupełnij luki wyrazowe w tekście:  

Bo ………………..……………naszej patronce 

Dziś każdy …………….……… i powie  

To ……………….……………. piękne  zdanie  

 Nie ma ………….…………………. jest człowiek 

 

 

Przepisz tekst do zeszytu i śpiewaj 

hymn. Pamiętasz melodię? Mam 

nadzieję, że tak.  



Pani Maria wiedziała, że:  

 

 

Przepiszcie tekst ze zdjęcia do zeszytu. 

Uczniowie naszej klasy rozumieją ważne motta działając tak, jak podpowiada 

im serce.  

„WAŻNE, ŻE   POTRAFISZ WIDZIEĆ   DOBRO” 

Myślę, że nasza klasa rozumie to motto jako:  

o LUBIĘ POMAGAĆ INNYM 

o MAM PRZYJACIÓŁ 

o DZIELĘ SIĘ TYM CO MOJE 

o POMAGAM MAMIE I TACIE, 

RODZEŃSTWU 

o JESTEM GRZECZNY I NIE MÓWIĘ 

BRZYDKICH SŁÓW 

 
Pokoloruj kółeczka przy zdaniach z którymi się zgadzasz. Przepisz do zeszytu.  



zadania matematyczne Marcel, Norbert, Karol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zadania matematyczne dla Niny, Oli i Michałka 

 

 

 
 



wychowanie fizyczne: 

TEMAT: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia. 

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 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1 Zegar .Dziecko siedzi w siadzie 

skrzyżnym( po turecku ). Skłony głowy w 

bok  (w prawo i w lewo); skłony w przód i 

tył. 

 
Ćw. 2 Toczący pień. Dziecko leży na 

podłodze z wyprostowanymi i złączonymi 

nogami i RR w górze .Dziecko przetacza 

się raz w lewa stronę raz w prawa stronę. 

 

 
Ćw. 3 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 

przysiadzie. Trzymając się kolan 

przetaczają się na plecy, a następnie 

starają się wrócić do przysiadu. 

 
Ćw. 4 Dziecko siedzi w rozkroku. 

Wykonuje skręt T w prawo kładzie piłkę 

za swoimi plecami i robi skręt  T w lewo z 

zabiera piłkę. ( L i P). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw.5 Taniec na kocyku. 

 Dziecko stoi na kocyku. Poprzez 

szybkie skręty tułowia przesuwa się 

do przodu. 

 
Ćw.6 Dziecko odbija piłkę od podłogi 

i przebiega pod nią. 

 
Ćw.7 Dziecko przekłada piłkę z ręki 

do reki tak, aby krążyła wokół bioder 

( w L i P stronę ). 

 
Ćwiczenia oddechowe 

Dziecko w pozycji na czworakach. 

Chodzenie po pomieszczeniu 

dmuchając piłeczkę przed sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 4 – 

6 powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia  

 

 

 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka 

 



religia: 

TEMAT:  SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów 

Matki Bożej. Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno. 

Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się 

nami, ma także najlepszą Matkę w niebie. 

Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka. 

Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy 

obrazy z wizerunkiem Matki Bożej. 

1. Czestochowa 

 

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się sanktuarium 

Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje się już od ponad 600 lat 

obraz Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. 

Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej pielgrzymek zmierza 

tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15 sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w 

czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce sześciokrotnie.  

Zadanie 

Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej 

https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc 

Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc


2. Licheń 

 
Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu. 

Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski. 

Link przedstawiający odsłonięcie obrazu 

https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE 

 

3. Rokitno 

 
 

Powyższe zdjęcie przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym diecezjalnym 

sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z charakterystycznym 

odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską nazywamy Cierpliwie Słuchającą. 

Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk  

 

Zadanie 

Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania. 

1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie? 

2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków? 

 

Drogi Rodzicu 

Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk


 

rewalidacja: Nina R.-prow. p. Łabuda  

 

 



EEG: Norbert-prow. p. Onuchowska  

1.Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Odczytaj  2 pierwsze zdania tekstu. Przepisz je 

do zeszytu. Kolejne zdania proszę rodzicu odczytaj dziecku. 

 

 

TO WIO-SEN-NA ŁĄ-KA. 

ŁĄ-KA JEST ZIE-LO-NA. 

 

 

NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW. 

 

NA DOLE  CHODZI KONIK POLNY. 

 

NAD  ŁAKĄ  LATA  KOLOROWY MOTYL 

 

OBOK MOTYLA SIEDZI  DUŻA WAŻKA. 

 

MUCHA  CHODZI PO TRAWIE. 

 

BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI. 

 

WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA. 

 
 

2.  Rdzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami  

z tekstu. Tekst zapisz do zeszytu. 

 

To jest łąka.  Łąka jest …………..  Na łące ……………  dużo …………… 

Na …………   chodzi  ………………….. 

………  łąką   …………   kolorowy  ……………. 

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

…………… chodzi  po trawie.  Biedronka ma duże …………….. 

Wiosną łąka jest ……………….. 

 



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

Marcel R.  

Temat: Rozwiązujemy krzyżówkę. 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło 

 

 

 

 

1.  3. 

2. 

 

 

                           4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                                                 6.                                                         7. 

 

 

 



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

DROGI RODZICU. 

ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UWAŻNE SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM I POPRAWNE WYKONANIE  

ZADANIA WEDŁUG OPISU. 

 

 

RODZICU. 

PRZECZYTAJ ZDANIA. JEŻELI NIE MOŻESZ WYDRUKOWAĆ KARTY PRACY , NARYSUJ SYLWETĘ 

CHŁOPCA. NIECH DZIECKO WYKONA  ĆWICZENIE WEDŁUG OPISU. 

NORBERT. KAROL WYKONAJ ĆWICZENIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. SŁUCHAJ UWAŻNIE OPISU 

CZYTANEGO PRZEZ MAMĘ. 

MIŁEJ ZABAWY. RODZICU POCHWAL DZIECKO PO ZAKOŃCZONEJ PRACY. 



CZWARTEK 

temat ośrodka dziennego:   Motto naszej patronki 

edukacja wczesnoszkolna: Przeczytaj sam lub z pomocą osoby dorosłej. 

W pamięci pozostaną wypowiadane przez Marię Grzegorzewską zdania, 

tak charakterystyczne dla jej życia:  

„Życzliwość wywołuje życzliwość, przyjaźń rodzi przyjaźń”, 

„Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego 

szczęścia”, 

„Nie ma kaleki, jest człowiek”. 

 

zadanie 1. 

Przepisz  motta naszej patronki do zeszytu. O czym mówią te motta? 

Odpowiedz na pytanie.  

 

zadanie 2 

Wybierz sobie jedno motto. Napisz na dużej kartce literami drukowanymi  

i wyklej plasteliną. 

„Życzliwość wywołuje 

życzliwość, przyjaźń rodzi 

przyjaźń” 

„Nie ma kaleki jest człowiek” 



„Każdy człowiek ma prawo do 

miejsca w społeczeństwie               

i do osobistego szczęścia” 

Przepisz tekst pismem pisanym: 

Motto  Marii Grzegorzewskiej mówi, że traktowała wszystkich tak 

samo. Głosiła, że  „ Nie ma kaleki jest człowiek”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



zadania matematyczne 

 

 

 
 



niemiecki: 

Temat: Powtórzenie wiadomości-kolory 

Witajcie dzieci przepiszcie dzisiaj do zeszytu nazwy kolorów 

Gelb-żółty 

Rot-czerwony 

Schwarz-czarny 

weiB-biały 

blau-niebieski 

grau-szary 

silbern-srebrny 

gold-złoty 

                                           die Farbe-kolor 

 

religia:  

TEMAT:  NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi? 

Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić 

kiedy zdarzy nam się odejść od pasterza. 

Kochane Dzieci 

Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet 

nazywa je po imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, 

broni swoje owce przed złym wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go 

i idą za nim.  

To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni. 

Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od 

stada i pasterza. Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i 

zauważa, że nie ma jednej owieczki! Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która 

odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. 

Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje rany. Cieszy się, że ją odnalazł. 

 



Zadanie dla Was 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza ) 

- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy ) 

- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada ) 

Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem. 

Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 

18 lub obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4 

Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa: 

 

J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”. 

Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ!  

- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem? 

- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus) 

- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach ) 

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami 

jesteśmy taką zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z 

kolegami wtedy oddalamy się od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy 

zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce, abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy 

Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.  

Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go 

kochamy i chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?  

Postanowienia: 

 Przeproszę za zło 

 Modlitwa 

 Dobre uczynki 

 Kulturalne słowa 

Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, 

który troszczy się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas 

kocha i czeka na nasz powrót. 

Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80


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

Ola J. Nina R.  

DROGI RODZICU. 

ĆWICZENIE MA  ZA ZADANIE UWAŻNE SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM I POPRAWNE WYKONANIE 

POLECEŃ. 

 

 

 

RODZICU. 

PRZECZYTAJ ZDANIA. JEŻELI NIE MOŻESZ WYDRUKOWAĆ KARTY PRACY , NARYSUJ SYLWETĘ 

DZIEWCZYNKI. NIECH DZIECKO WYKONUJE ĆWICZENIE WEDŁUG OPISU. 

OLU . WYKONAJ ĆWICZENIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. SŁUCHAJ UWAŻNIE OPISU CZYTANEGO PRZEZ 

MAMĘ. 

MIŁEJ ZABAWY. RODZICU POCHWAL DZIECKO PO ZAKOŃCZONEJ PRACY. 

 

 



Michał R.  

DROGI RODZICU 

ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE USPRWNIANIE TECHNIKI CZYTANIA, CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM  

ORAZ ODGADYWANIE , NAZYWANIE OBRAZKÓW. SĄ TO OPOWIASTKI SŁOWNO- OBRAZKOWE. 

PROSZĘ , NIECH MICHAŁ POD TWOJĄ KONTROLĄ PRZECZYTA TEKST I WYKONA ĆWICZENIA. 

JEŻELI POSIADASZ DRUKARKĘ ,TO PROSZĘ WYDRUKUJ KARTY PRACY, JEŻELI NIE. NIECH MICHAŁ 

CZYTA, WSKAZUJE NA EKRANIE KOMPUTERA. 

 

 

 

 

 

 



MICHAŁ PROSZĘ  WYKONAJ  ZADANIA: 

1.POŁĄCZ OBRAZEK Z PODPISEM .CZYTAJ  NA GŁOS. 

 

2.ZAZNACZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ. 

 

 



Tomatis: Karol -prow. p. Bartkowiak  

Temat: Sport 

Rodzicu, zapytaj, czy dziecko zna te dyscypliny sportowe? Poproś, aby dorysowało  to, czego 

brakuje dzieciom, żeby mogły uprawiać te sporty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terapia ruchowa: Norbert- prow. p. Hendzak  

Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.  

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. Opis ćwiczenia Czas 

1. Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, 

ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, 

oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. 

Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce 

relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

2. Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i 

wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się 

wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

3. Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z 

jednoczesnym wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez 

usta. Rodzic pomaga wykonać ćwiczenie.  

 

4-5 

powtórzeń 

4. Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy 

podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla 

siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:  

1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę 

tak trzymamy 5- 10 sekund.  

2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na 

rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do 

pośladków,  przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).  

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w 

kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. 

Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku 

pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się 

dół (do pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują 

się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do 

pozycji wyjściowej (do karku). 

4) Głaskanie podłużne,  ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga 

ręka, ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i 

przekładamy na wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy 

w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce 

relaksacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

    Bibliografia: 

1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala. 

 

 



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

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. 

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. 

 

Pozycja wyjściowa – leżenie 

przodem. Nogi wyprostowane i 

złączone. Ręce wyprostowane, 

wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona. 

Ruch - wymach rękoma w górę. 

 

 2 serie po 

5 

powtórzeń 

 

 

P.w. - pozycja 

wyjściowa. 

RR –ramiona 

NN -nogi 

LN - lewa noga 

PN - prawa noga 

 

Podczas 

wykonywania 

ćwiczeń w leżeniu 

przodem 

podkładamy 

zwinięty kocyk 

(ręcznik) pod 

brzuch na 

wysokości pępka. 

 

2. 

 

 P.w. - leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce w 

pozycji „skrzydełek” uniesione nad 

podłogę. Głowa uniesiona, wzrok 

skierowany w podłogę 

 Ruch - uniesienie rąk w górę i 

„klepanie” dłońmi w podłogę 

 

2 serie po 

5 

powtórzeń 

 

 

 

3. 

 

P.w. - leżenie przodem. Nogi 

wyprostowane i złączone. Ręce 

wyprostowane, wyciągnięte w przód 

przed siebie. Głowa uniesiona, 

wyciągnięta w przód, wzrok 

skierowany w podłogę.  

Ruch - klaśnięcie w dłonie, 

następnie przeniesienie 

wyprostowanych rak bokiem nad 

podłogą do bioder i klaśnięcie w 

dłonie nad biodrami. 

 

2 serie po 

5 

powtórzeń 

4. 

 

P.w. - siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane. Ręce w pozycji 

„skrzydełek”.  

Ruch - uniesienie rąk w górę, z 

wytrzymaniem 3 sek. wyciągniętych 

rąk w górze. 

 

 2 serie po 

5 

powtórzeń 

5. 

 

P.w.  - siad skrzyżny. Plecy 

wyprostowane, głowa wyciągnięta w 

górę, wzrok skierowany przed siebie. 

Ręce w pozycji „skrzydełek”.  

Ruch - skłon głowy w tył i powrót 

do pozycji wyjściowej. 

 

 2 serie po 

5 

powtórzeń 

6. 

 

P.w. -  siad ugięty. Ręce oparte na 

podłodze z tylu.  

Ruch - uniesienie bioder do linii 

łączącej barki i kolana ( wytrzymać 3 

sek.) 

 

2 serie po 

5 

powtórzeń 

Owczarek S.-  Atlas ćwiczeń korekcyjnych.  

 



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

Ola J.  

 
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.  Odczytaj tekst . 

 

TO WIOSENNA ŁĄKA. 

ŁĄKA JEST ZIELONA. 

NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW. 

NA DOLE  CHODZI KONIK POLNY. 

NAD  ŁAKĄ  LATA  KOLOROWY MOTYL 

OBOK MOTYLA SIEDZI  DUŻA WAŻKA. 

MUCHA  CHODZI PO TRWIE. 

BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI. 

WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA. 
 

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji. 

Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku nastepujące pytania. 

 

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M? 

-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoskę M? 

 

-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B? 

-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B? 

 

-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W? 

-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W? 

 
3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Zgadnij : Kto to jest? 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

 

 



Nina R.  

 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.  Odczytaj tekst . 

 

TO WIOSENNA ŁĄKA. 

ŁĄKA JEST ZIELONA. 

NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW. 

NA DOLE  CHODZI KONIK POLNY. 

NAD  ŁAKĄ  LATA  KOLOROWY MOTYL 

OBOK MOTYLA SIEDZI  DUŻA WAŻKA. 

MUCHA  CHODZI PO TRWIE. 

BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI. 

WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA. 

 

 
 

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Zgadnij : Kto to jest? Odpowiedź: To jest…. 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 

temat ośrodka dziennego:   Powtórki przez pagórki 

edukacja wczesnoszkolna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobaw się z rodziną w ciągi literowe. Ty zaczynasz wyraz:  np. lala. Kolejna 

osoba wymyśla kolejny wyraz na ostatnią literkę twojego wyrazu. Pamiętasz 

jak bawimy się w klasie. To do dzieła.  

 



Uzupełnij krzyżówkę wpisując wyrazy w odpowiednie miejsce. Jakie jest hasło 

Odczytaj głośno. Napisz hasło: 

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

 



Ćwiczenie rąk. Wiem, że lubicie takie zabawy.  

 

 

 

Zagrajcie z rodzicami w swoją super grę planszową: chińczyk, Na jagody itp. 



edukacja muzyczna:  

Nauka hymnu szkoły. Jak znasz to sobie śpiewaj go i ucz się na pamięć. Jak 

wrócimy do szkoły pośpiewamy razem. Tekst hymnu jest w materiałach 

środowych.  

Posłuchaj i śpiewaj piosenkę  „Głowa ramiona, kolana, pięty”   

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

A teraz nazwij instrumenty muzyczne.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


EEG: Ola J. Nina r. Norbert Z.-prow. p. Onuchowska  

Ola J.  

 
1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst . 

 

TO WIOSENNA ŁĄKA. 

ŁĄKA JEST ZIELONA. 

NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW. 

NA DOLE  CHODZI KONIK POLNY. 

NAD  ŁAKĄ  LATA  KOLOROWY MOTYL 

OBOK MOTYLA SIEDZI  DUŻA WAŻKA. 

MUCHA  CHODZI PO TRWIE. 

BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI. 

WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA. 

 
 

2.  Rodzicu prosze odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z 

tekstu. Zdania przepisz do zeszytu. 

 

To jest łąka. 

Łąka jest ………….. 

Na łące ……………  dużo …………… 

Na …………   chodzi  ………………….. 

………  łąką   …………   kolorowy  ……………. 

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

…………… chodzi  po trawie.   

Biedronka ma duże …………….. 

Wiosną łąka jest ……………….. 

 

 

 



Nina R.  
 

1. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji. 

Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku nastepujące pytania. 

 

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M? 

-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoskę M? 

 

-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B? 

-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B? 

 

-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W? 

-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W 

 
 

 

 

2 . Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji: 

 Zadawaj pytania : 

- Pokaż np.biedronkę,….. 

-Jaki kolor ma…….. 

- Pokoloruj ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tomatis- Karol B. -prow. p. Bartkowiak  

Temat: Samolot i żaglówka – ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Rodzicu, poproś, aby dziecko narysowało obok takie same przedmioty. 

 

 

 

  

 


