
KLASA I-II-III SP WYCH. Łabuda Marzena 

18-22.05.2020  

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO    blok  Nasze mamy 

PONIEDZIAŁEK 

temat ośrodka dziennego: Woda  

edukacja wczesnoszkolna: Przeczytaj tekst sam lub z osobą dorosłą s. 60-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Po przeczytaniu odpowiedz na pytania do tekstu strona 60 na karcie.  

 

 



Bez wody nie jest możliwe życie ludzi, roślin i zwierząt. (przepisz) 

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

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

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

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

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

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

 

Czytamy. Musisz wiedzieć, że woda występuje na Ziemi: 

- w postaci cieczy, np. morza, jeziora,oceany,rzeki, deszcz, 

- w postaci gazu, np. para wodna, 

- w postaci stałej, np. lód.  

Przepisz wyrazy w liniaturze: 

ciecz -   ………………………………… 

gaz -     …………………………………….. 

lód -     …………………………………….. 

 

Przyjrzyj się obrazkowi. 

Odpowiedz na pytanie.  

 

Jak krąży woda w przyrodzie. 

Opowiedz.  



Jakie są dni tygodnia? Przypomnijmy sobie. Nazwij, przeczytaj, przepisz. 

 

poniedziałek 

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

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

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

wtorek 

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

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

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

środa 

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

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

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

czwartek 

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

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

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

piątek 

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

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

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

sobota 

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

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

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

niedziela 

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

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

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

 

 

 



Przepisz nazwy miesięcy do zeszytu.  

edukacja informatyczna:  

Przepisz nazwy miesięcy posługując się klawiaturą komputera.  

 

 



wychowanie fizyczne:  

TEMAT: Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała i zapobiegające wadom postawy. 

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 Stoimy tyłem do  ściany. 

Naprzemienne uginanie i prostowanie 

NN. 

 
 

Ćw.2 Stoimy tyłem do  ściany. Skłon 

tułowia i powrót do P.W ze stopniowym 

zbliżaniem stóp do ściany 

 
 

Ćw.3 P.W. klęk obunóż. Opad T w 

tył(wytrzymać 3sek.)powrót do P.w. 

 
 

Ćw.4 P.W. Klęk podparty. Wznos PR i 

LN (wytrzymać 3sek.)powrót do P.w. 

To samo drugą noga i ręką. 

 
 

Ćw.5  P.W Siad prosty. RR oparte na 

podłodze. Unosimy biodra w górę  

(wytrzymać 3sek.)powrót do P.w. 

 
 

Ćw.6  P.W Siad ugięty. Wznos NN nad 

podłogę z wytrzymaniem( siad 

równoważny – wytrzymać 3 sek.). 

 
 

Ćw.7 P.W. Leżenie przodem. 

Uniesienie piłki w górę. 

 
 

Ćw.8 P.W. Leżenie przodem. Wznos 

prostych NN – nożycowanie pionowe 

( x6) 

 
 

Ćwiczenie oddechowe 

Siad na krzesełku: wznos RR do góry 

przodem wdech – opuszczamy RR 

wydech 

 

 

 

P.W – pozycja 

wyjściowa 

 

 

 

 

PR –prawa ręka 

LR-lewa ręka 

LN – lewa noga 

PN - prawa noga 

T - tułów 

 

 

 

 

Wykonujemy 4-6  

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

Podczas 

wykonywania 

ćwiczeń w 

leżeniu przodem 

podkładamy 

zwinięty kocyk 

(ręcznik) pod 

brzuch. 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia wyrównawcze –Ł. Babulska; T. Kasperczyk 

 



edukacja plastyczna: Kwiaty dla mamy.  

Zróbcie wspólnie z mamą  laurkę dla niej. Poproś o pomoc.  

Ma wyglądać tak: 

 

 

                                          

 

                                              lub tak: 

 

 

 

 

 

 

 

 



rewalidacja Nina R. -prow. p. Łabuda 

Czytaj wyrazy i je przepisz w liniaturze. 

 



WTOREK 

temat ośrodka dziennego:  Letnia ulewa  

edukacja wczesnoszkolna: Przeczytajcie wiesz.   

 



                                   Wiecie co to burza?  

Burza – to mocne opady deszczu z wyładowaniem elektrycznym. 

burza- …………………………………… 

deszcz-…………………………………… 

błyskawice- ……………………………… 

ulewa-………………………………… 

wiatr -……………………………………. 

pioruny- ………………………………… 

 

 

tak wygląda to w nocy   



A po burzy mogą być duże straty: 

Przepisz do zeszytu 3 zasady postępowania w trakcie burzy.  

 

 



 

 
 



 

 

 

 



wychowanie fizyczne:  

TEMAT: Kozłowanie piłką ręką w miejscu i ruchu. 

Przyrządy i przybory: piłka. 

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 Kozłowanie piłki w miejscu  PR i 

LR. 

 
 

Ćw.2  Przerzucania piłki nad głową z 

LR do PR i odwrotnie. 

 
 

Ćw.3 Kozłowanie piłki w marszu, 

truchcie do przodu LR i PR. 

 
 

Ćw.4  Kozłowanie piłki w marszu, 

truchcie do tyłu LR i PR. 

 

Ćw.5 Kozłowanie piłki w marszu do 

przodu co trzeci krok  obrót o 360’ 

kozłując piłkę. 

 
 

Ćw.6 Jw. Marsz do tyłu. 

 
 

 

Ćwiczenia oddechowe 

Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma 

piórko w dłoniach. Silnie zaczyna 

dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało 

się jak najdłużej w powietrzu. 

 

 

 

 

 

P.W. – pozycja 

wyjściowa 

 

 

 

 

LN – lewa noga 

 

PN – prawa noga 

 

 

 

Wykonujemy 6-8 

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

 



niemiecki: 

Witam dzieci !:) Dawno nie powtarzaliśmy nazw przyborów szkolnych! 

 

Zapiszcie zatem temat  

 

Temat: Przybory szkolne-powtórzenie wiadomości 

A teraz przepiszcie do zeszytu słówka: 

Das Heft-zeszyt 

Das Lineal-linija 

Das Buch-książka 

Der Kuli-długopis 

Die Bleistift-ołówek 

Das Mappchen-piórnik 

 

Powtarzajcie sobie te słówka regularnie , możecie je czytać codziennie po 1 raz na głos lub je zapisać 

po parę razy w zeszycie. Pozdrawiam. 

 

 

Kółko zainteresowań: 

Temat: Makieta szkoły. 

Dzisiejszym waszym zadaniem będzie wykonanie prostej makiety szkoły z dostępnych w 

domu materiałów.  

 

Potrzebne będą: 

 Karton  ( np. po butach, telewizorze itp.) 

 nożyczki proste, 

 nożyczki do cięcia ozdobnego, (niekoniecznie) 

 klej, 

 farby, 

 przeźroczysta taśma klejąca, 

 dodatki: skrawki materiałów, zapałki  i wszystko, co można przykleić jako ozdobę. 

 

 



Sposób przygotowania: 

1. Wycinamy podstawę makiet na której znajdować się będzie wszystko to co chcemy na 

niej umieścić ( budynki, ławki, płot, drzewa itd.); 

2.  Wycinamy boki naszych budynków i przyklejamy je do naszej podstawy; 

3. Malujemy nasze budowle na dowolny kolor (odkładam do momentu wyschnięcia); 

4. Dodajemy dach i również malujemy. Dodajemy okna, drzwi; 

5. Następnie zajmujemy się dodatkami w postaci boiska, drzewek, ławek, płotów itp.(w 

tym punkcie pozostawiam wam do wykonania i waszej wyobraźni) 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam i życzę miłej pracy. 

Łukasz Kubalewski 7 

 

 

 

 

 



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

Karol B. Czytaj i przepisz zdania. 

 

 

 



Marcel R.    Ułóż wyrazy w zdania. Napisz w liniaturze.  

 

 



Tomatis: Marcel R. -prow. p. Bartkowiak  

Marcel R. 

Temat: Doskonalimy umiejętności matematyczne. 

Przeczytaj polecenia. Jeśli to konieczne, poproś rodzica o pomoc.  

1. Pola zbiera znaczki odblaskowe, które mają kształt różnych figur. Od Mikołaja dostała 

małe znaczki, które nie są trójkątami. Pokoloruj te znaczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na każdej wieży powinno być razem tyle samo oczek. Ile oczek powinno być na pustych 

kostkach? Narysuj oczka i wpisz liczby. 

 

 

 

 

 

 

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

3. Którą godzinę wskazuje zegar? 

 

 

 

 

 



ŚRODA 

temat ośrodka dziennego:   Mamy jak z obrazka 

edukacja wczesnoszkolna:  

Uzupełnij zdania: 

Moja mama jest ……………………………. (mała, kochana) 

Ma na imię ………………………………….. 

Ma …………………………włosy. (długie, krótkie) 

Lubi kolor …………………………..(zapytaj jak nie wiesz) 

Ma oczy koloru …………………………. 

(czarnego, zielonego, piwnego, brązowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według tekstu obok dzieci 

przygotowały piękną galerię 

portretów swoich mam. Czytaj  

i wyszukaj wyrazy z literką M,m, 

w czarnym tekście, które 

przepisz do zeszytu.  

Nie jesteśmy w szkole, aby 

uczynić coś takiego. Wiem, że 

każdy z was umie super rysować 

i malować co wykazaliście 

 w poprzednich zadaniach jak 

malowaliście autoportrety. Teraz 

czas na portret mamy. Do dzieła. 

Narysujcie na dużej kartce swoją 

mamę i wyślijcie zdjęcie do mnie.  



Nazwij i pokoloruj obrazki wskazujące kolejne miesiące 

 

 



 

 



wychowanie fizyczne:  

TEMAT: Zabawy z mocowaniem w miejscu i w ruchu. 

Przyrządy i przybory: piłka, kocyk, szarfa (sznurek ), laska gimnastyczna (kijek ), 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  

RR- ramiona 

L- lewa strona 

P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw.1 Trzymaj równowagę w klęku. 

Dzieci starają się wytracić partnera z 

równowagi. 

 
Ćw.2 Nie daj zabrać woreczka. Dzieci 

starają odebrać woreczek partnerowi. 

 
Ćw.3 Odbierz piłkę dłońmi. Dziecko 

stara się wyciągnąć piłkę ze stóp 

partnera/ 

 
Ćw.4  Odbierz piłkę stopami. Dzieci 

starają odebrać piłkę partnerowi. 

 
Ćw.5 Przeciąganie laski w parach. 

Dzieci starają się przeciągnąć laskę na 

swoja stronę. 

 
 

Ćw.6 Przeciąganie laski w parach 

Przeciąganie laski stopami. 

 
Ćw.7 Nie daj zabrać szarfy. Dziecko 

ciągnie szarfę, starając się zabrać ją 

partnerowi. 

 
Ćw.8 Jw. Dzieci przeciągają stopami na 

swoja stronę. 

 
Ćwiczenia oddechowe 

Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma 

piórko w dłoniach. Silnie zaczyna 

dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało 

się jak najdłużej w powietrzu. 

 

 

 

 

 

P.W. – pozycja 

wyjściowa 

 

 

 

 

LN – lewa noga 

 

PN – prawa noga 

 

 

 

Wykonujemy 6-8 

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

 

 

 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka 

 



religia: 

TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat. 
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.  

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego 

ojciec Karol był żołnierzem, a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły  w 

Wadowicach. Uczył się dobrze. W niedzielę uczęszczał do parafialnego kościoła gdzie był 

ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą bardzo lubił jeździć na nartach. Latem 

wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę. Najczęściej stawał na 

bramce. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym księdzem i cudownym papieżem. 

Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc 

Papieżem – następcą św. Piotra, zauważał każdego człowieka.  

W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do 

ponad 130 krajów, w tym 9 razy odwiedził nasza Ojczyznę. 

Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r.  o godz. 

21:37. Był to bardzo trudny czas dla ludzi na całym świecie.  

Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św.  Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w 

a także o tym za co kochamy Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY  

Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w 

naszych rodzinach i domach, gdyż Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.  

Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego 

Jana Pawła II. 

Zadanie dla ochotników 

Odpowiedz na pytania: 

1. Gdzie urodził się Jan Paweł II? 

2. Jak mieli na imię rodzice Karola Wojtyły? 

3. Czym Zajmował się Karol w czasie wolnym? 

4. Ile razy Jan Paweł II odwiedził Polskę? 

 

 Kochane Dziecko, jeśli odpowiesz na pytania, poproś swojego Rodzica by wysłał odpowiedź do 

Twojego wychowawcy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY


rewalidacja: Nina R.-prow. p. Łabuda 

 

 



Tomatis: Marcel R.  -prow. p. Bartkowiak  

Temat: Obliczenia zegarowe. 

Wykonajcie zadania. 

1. Dorysuj wskazówki tak, aby zegary pokazywały zapisaną godzinę. 

 

 

 

 

 

 

 08.00                                                        18.00 

 

Ile czasu upłynęło od godziny 8.00 do 18.00? ……………………………………. 

 

2. Ala wychodzi na spacer o godzinie 15.00. Zajęcia szkolne skończyła 2 godziny wcześniej, 

a 2 godziny później zje podwieczorek. Zaznacz godziny na zegarach i zapisz je pod tarczami 

zegarów. 

 

 

 

 

 

 

2 godziny wcześniej …………….             15.00                        2 godziny później………….. 

 

3. Klasa II wyjechała na wycieczkę o godzinie 6.00. Wycieczka trwała 12 godzin. Pokoloruj 

zegar, który wskazuje czas rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. 

 

 

 

 



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

NORBERT Z. 

DROGI RODZICU 

ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE USPRWNIANIE TECHNIKI CZYTANIA, CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM  

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

 

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

 

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

CZYTA, WSKAZUJE NA EKRANIE KOMPUTERA. 

 

 

 

 

 



NORBERT PROSZĘ  WYKONAJ  ZADANIA: 

1.POŁĄCZ OBRAZEK Z PODPISEM .CZYTAJ  NA GŁOS. 

 

2.ZAZNACZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ. 

 

 



KAROL B. 

DROGI RODZICU. 

ĆWICZENIE  MA ZA ZADANIE UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSKI,,SZ’’.CZYTANIE 

WYRAZÓW DWUSYLABOWYCH ZAWIERAJĄCYCH DWUZNAK,,SZ’’.JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ  

TO WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY. NIECH KAROL ZAZNACZY WYRAZY , KAŻDY INNYM KOLOREM . 

 

JEŻELI NIE , TO PROSZĘ ABY PRZEPISAŁ WYRAZY DO ZESZYTU. 

 

 

 

( SZAFA, MYSZY, KOSZYK, SUSZA, SZYBA, DUSZEK, MUSZKA, KASZA, KRÓTSZY, SZYSZKA, GRUSZKA, 

SZYNY, NOSZE, RESZTA, ZESZYT, SZMATKA, MESZEK, SZPAKI, SZPARA, SZALIK). 

 

KAROL. WYBIERZ  TRZY WYRAZY I JE  NARYSUJ. MIŁEJ PRACY. 

 

 



CZWARTEK     

temat ośrodka dziennego:   Jakie są mamy?  

edukacja wczesnoszkolna: Czytamy tekst sam lub z pomocą. 

 



 

Opowiedz o czym było opowiadanie? 

Co miał narysować Wojtek? Jak skończyła się ta historia?  

 



zadanie 1  PLAN WYDARZEŃ   „Portret mamy” 

Marcel, Norbert, Ola i Karol. Ułożone zdania w kolejności zgodnej  

z wydarzeniami w opowiadaniu przeczytaj  (sam lub z pomocą) i przepisz do 

zeszytu. 

o Wojtek siedzi przy stole i obgryza ołówek. 

o Pani w szkole poprosiła dzieci, aby w domu narysowały swoją mamę.  

o Wojtek mieszka teraz w nowej rodzinie.  

o Wojtek nie pamięta mamy i taty.  

o Wojtek zaczyna rysować mamę podobną do tej przybranej i prawdziwej  

z fotografii.  

o Hania złości się, że obrazek jest podpisany Moja mama 

o Wojtkowi jest przykro. 

o Sytuację ratuje Zosia. 

o Zosia pomaga Wojtkowi dokończyć rysunek mamy.  

o Hania wie, że zrobiła błąd w swoim zachowaniu. 

o Hania poprawia napis na rysunku pisząc Nasza mama.  

o Zosia pierwszy raz uśmiecha się.  

 

Rodzicu proszę przeczytać polecenie i pomóc dziecku. 

Nina i Michał.  Przepisz wypisane poniżej wyrazy do zeszytu. Są to wyrazy  

z tekstu  PLAN WYDARZEŃ   „Portret mamy” z zadania 1.  Poszukaj te 

wyrazy w tym tekście i podkreśl je na kolorowo. Są to wyrazy: 

Wojtek, mama, obrazek, Hania, Zosia, rysować, pomaga, napis, uśmiecha się. 

 

zadanie 2 Określając jaka, jaki, jakie mówimy o przymiotnikach 

Jaka jest Twoja mama? Przeczytaj i przepisz wyrazy: 

miła         ……………………………. 

wesoła      …………………………. 

kochana   …………………………….. 

uśmiechnięta   ……………………………………… 

piękna      …………………………………….. 

cudowna ……………………………………… 



 

 

 

 



niemiecki: 

Witam dzieci !:) Dawno nie powtarzaliśmy nazw przyborów szkolnych! 

Zapiszcie zatem temat  

Temat: Przybory szkolne-powtórzenie wiadomości 

A teraz przepiszcie do zeszytu słówka: 

Das Heft-zeszyt 

Das Lineal-linija 

Das Buch-książka 

Der Kuli-długopis 

Die Bleistift-ołówek 

Das Mappchen-piórnik 

Powtarzajcie sobie te słówka regularnie , możecie je czytać codziennie po 1 raz na głos lub je zapisać 

po parę razy w zeszycie. Pozdrawiam. 

 

religia:  

TEMAT: CO DOŁĄCZYSZ DO OFIARY CHRYSTUSA 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Wszyscy posiadamy różne dary, którymi możemy się dzielić. Każdy dar składany drugiemu 

człowiekowi jest darem składanym Panu Bogu. Tak było już na początku Kościoła. Pierwsi 

chrześcijanie przynosili na Mszę Świętą chleb, wino, owoce, tkaniny, wosk i wiele innych rzeczy. To 

był plon ich pracy. Część tych darów służyła do sprawowania Mszy Świętej, a resztę rozdzielano 

wśród ubogich. Dary składane w  świątyni były przejawem miłości do bliźnich, której nauczał Jezus. 

Podczas każdej Mszy Świętej składamy na ołtarzu dary chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią 

Chrystusa: – chleb oznacza ludzką pracę, – wino oznacza cierpienie i radość. Na Mszę Świętą każdy 

kochający Boga przynosi swój trud, sukcesy, cierpienia, troski i radości – całe swoje życie. Kapłan 

prosi Boga, aby przyjął nasze ofiary 

Zastanów się  

•  Co ofiarujesz Panu Bogu we Mszy Świętej?  

•  Jaki dar możesz przygotować dla bliźnich? 

Wysłuchaj piosenki i pomódl się jej słowami    https://www.youtube.com/watch?v=Zk5sYAM2q4k 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk5sYAM2q4k


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

ALEKSANDRA J. 

DROGI RODZICU. 

ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UWAŻNE SŁUCHANIE , ROZUMIENIE  TEKSTU, ROZPOZNAWANIE 

RZECZOWNIKÓW I NAZYWANIE CZASOWNIKÓW, CZYTANIE ZDAŃ, SYLAB. 

 

1.MAMA CZYTA ZDANIA , DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK. 

1.ALA JE  JAJKO.                                      

2.SAMOLOT LATA.                                 

3.MAMA JE SER.                                    

4.TATA PIJE SOK.                                  

5. TOLA  ŚPI.                                         

6. ADAM STOI.                                      

2 MAMA MÓWI : PRZECZYTAJ ZDANIE ( POKAZUJE ZDANIE , A DZIECKO CZYTA  I WSKAZUJE 

OBRAZEK ). DZIECKO CZYTA ZDANIA ( ZAZNACZYŁAM  SYLABY). 

1. A LA    JE     JAJ   KO.                                      5. TO  LA    ŚPI. 

2.  SA MO LOT      LA   TA .                               6.  A  DAM    STO  I  . 

3 .MA  MA  JE  SER . 

4. TA   TA   PI  JE   SOK. 

 



NINA R. J. 

ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UWAŻNE SŁUCHANIE , ROZUMIENIE  TEKSTU, ROZPOZNAWANIE 

RZECZOWNIKÓW I NAZYWANIE CZASOWNIKÓW, CZYTANIE ZDŃ, SYLAB. 

 

1. MAMA CZYTA ZDANIA ,  DZIECKO WSKAZUJE . 

2. DZIECKO CZYTA ZDANIA . 

ABY SPRAWDZIĆ ICH ROZUMIENIE , MAMA ZADAJE PYTANIA. 

JEŻELI DZIECKO CZYTA BARDZO WOLNO, MAMA ZADAJE PYTANIE PO KAŻDYM ZDANIU. 

MAMA MÓWI: 

-PRZECZYTAJ (POKAZUJE NA POCZĄTEK TEKSTU). 

- KTO PIJE ? (MAMA) 

- CO ROBI MAMA ?(PIJE) 

- KTO JE ?( TATA) 

- CO ROBI TATA?( JE ) 

- KTO ŚPI?( PIES) 

- CO ROBI PIES?( ŚPI) 

JEŻELI DZIECKO BĘDZIE MIAŁO  TRUDNOŚCI Z PRZECZYTANIEM SYLAB, RODZIĆ MOŻE 

ZAZNACZYĆ JE ŁUKIEM.(  MA  MA   PI  JE ,  TA  TA  JE,  PIE S   ŚPI). 

 



MICHAŁ R. 

ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE ŁĄCZENIE ZDAŃ Z OBRAZKAMI, KTÓRE ILUSTRUJĄ ICH TREŚĆ. 

DZIECKO WYKONUJE ZADANIE WEDŁUG PODANEJ PRZEZ RODZICA INSTRUKCJ. 

MICHAŁ , PROSZĘ WYKONAJ ĆWICZENIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB. 

1.WYTNIJ PROSTOKĄTY ZE ZDANIAMI . 

2. PRZYJRZYJ SIĘ POSZCZEGÓLNYM OBRAZKOM. 

3.CZYTAJ ZDANIA I DOPASUJ JE DO ODPOWIEDNICH OBRAZKÓW. 

4.PRZYKLEJ  POD OBRAZKAMI WŁAŚCIWE PODPISY. 

5. POKOLORUJ OBRAZKI.  

 

 

 

 



Tomatis: Karol -prow. p. Bartkowiak  

Temat: Memory – rymy. 

 

Rodzicu, podklej  kartkę tekturą. Nazwijcie obrazki. Poproś dziecko, aby wycięło obrazki. Zagrajcie w 

memory. Poszukajcie pary wyrazów, które się rymują (kaczka-taczka, szelki-muszelki, statek-bratek, 

tor-por, myszka-szyszka,  gruszka-poduszka, szafa-żyrafa, znaczki-paczki). Możecie wyrazy podzielić 

na sylaby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Rewalidacja- zdania  opr.K.O. 

 

 

1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Rozpoznaj rośłiny łąkowe na obrazku, 

poprawnie je nazwij, podziel wyrazy na sylaby klaszcząc w ręce. Wyrazy zapisz do zeszytu. 

                                                                                                                                                                              

 

 

  

     MAKI               MLECZE           CHABRY         RUMIANEK    TRAWY 

   MA-KI              MLE-CZE         CH-BRY          RU-MIA-NEK    TRA-WY 

 

 
2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj  zagadkę , rozwiąż ją ,a rozwiązanie 

zapisz i narysuj w zeszycie 

 

KOŁO DOMU NA ŁĄCE 

 

ZŁOTYCH GWIAZD TYSIĄCE 

 

ZNIKNĄ GWIAZDKI ZŁOCISTE 

 

BĘDĄ KULE PUSZYSTE 

 

DMUCHAJĄ W TEN PUSZEK DZIECI 

 

NASIONKO W ŚWIAT POLECI. 
 

 

 

 



PIĄTEK 

temat ośrodka dziennego:   Życzenia dla mamy 

edukacja wczesnoszkolna:  

Napisz na kolorowej  kartce życzenia dla mamy. Pokoloruj kwiatka, wytnij go 

lub narysuj sam i wklej w kartkę z życzeniami.  

 

KOCHANA MAMUSIU! 

W DNIU TWOJEGO ŚWIĘTA BĄDŹ ZAWSZE UŚMIECHNIĘTA 

 

KOCHANA MAMUSIU! 

ŻYJ NAM 100 LAT 

 

BĄDŹ ZAWSZE ZDROWA  

I SZCZĘŚLIWA!!! 

KOCHAM CIĘ MOJA 

KOCHANA MAMO! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po zrobieniu kartki wręcz ją 

Mamie. Wszystkie życzenia  

napisane na tej stronie przepisz 

do  zeszytu.   



Przypomnijmy sobie co to jest rzeczownik, czasownik i przymiotnik. 

Odpowiadają na pytania: 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj zdania i uzupełnij tabelkę wpisując w nią rzeczowniki, czasowniki, 

przymiotniki z poszczególnych zdań.  

1. Mama wącha pachnące kwiaty.  

2. Ola skacze na długiej skakance.  

3. Michał je smaczne jabłko.  

4. Nina rzuca zieloną piłkę.  

5. Norbert pomaga młodszym kolegom. 

6. Karol  jeździ  na niebieskim rowerze.  

7. Marcel ubiera czarny sweter.  

 

zdanie Rzeczownik 

kto,co? 

Czasownik 

co robi? 

Przymiotnik 

jaka, jaki, jakie? 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

 

Rzeczownik kto? co? 

Czasownik co robi? 

 

 Przymiotnik jaka, 

jaki, jakie? 



dzisiaj jest ……………………………………… (dzień tygodnia) 

 



edukacja muzyczna: śpiewaj piosenki razem z mamą  link :  

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g    Jesteś mamo skarbem mym   

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg    kwiaty dla mamy  

 

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

Rewalidacja-zadania  opr.K.O 

 

Aleksandra J. Nina R.  

 

1.  Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie .Przeczytaj zdania zamiast obrazków wpisz 

odpowiednie wyrazy. Pełne zdania zapisz do zeszytu. 

 

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI               
 

 

  

 

      BAWI SIĘ Z BIEDRONKĄ. 

 

 

 

PO                                          SIĘ WCIĄŻ GANIAJĄ. 

 

 
 

A GDY WIECZOREM  SŁONKO ZA                                SIĘ CHOWA.                        
 

 

 

I MAMA SWE DZIECI DO DOMU WOŁA. 

 

 

 

TO KONIK POLNY Z                                SZYBCIUTKO ZASYPIAJĄ. 
   

 

 

 

BO BARDZO WCZEŚNIE  RANO WSTAJĄ. 
 

 

A POTEM W                           CAŁY DZIEŃ GRAJĄ.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg


           

Tomatis- Karol B. -prow. p. Bartkowiak 

Temat: Obliczenia zegarowe. 

Wykonaj zadania. Rodzicu, pomóż odczytać polecenia i treść zadań. 

1. Dorysuj wskazówki tak, aby zegary pokazywały zapisaną godzinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00                                                        18.00 

Ile czasu upłynęło od godziny 8.00 do 18.00? ……………………………………. 

 

2. Ala wychodzi na spacer o godzinie 15.00. Zajęcia szkolne skończyła 2 godziny wcześniej, 

a 2 godziny później zje podwieczorek. Zaznacz godziny na zegarach i zapisz je pod tarczami 

zegarów. 

 

 

 

 

 

 

2 godziny wcześniej …………….             15.00                        2 godziny później………….. 

 

3. Klasa II wyjechała na wycieczkę o godzinie 6.00. Wycieczka trwała 12 godzin. Pokoloruj 

zegar, który wskazuje czas rozpoczęcia i zakończenia wycieczki. 

 

 

  

 


