
ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER - SZMIDT 

NA OKRES 27.04. - 30.04.2020. 

 
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY:  ŚWIĘTA W MAJU. ŚWIĘTA MAJOWE. 
PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: SYMBOLE NARODOWE. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 3 H 
 

Treści z doradztwa zawodowego: Podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych, obserwacje i opisywanie 

wyników tych działań. 1.5 
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2 
Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3. 

 

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i drukarki: 
 1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda. 
Zadanie dla wszystkich: proszę o poszukanie wspólnie z dzieckiem na portalu youtube.pl filmiku o symbolach 

narodowych i wspólne obejrzenie go.  
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA  - „Polak Mały” 
2. Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice proszę o poćwiczenie z dziećmi postawy „baczność” (plecy wyprostowane, 

ręce wzdłuż ciała, nogi razem) i „spocznij” - ciało swobodnie. Następnie w pozycji „baczność” proszę o odczytanie 

naszego hymnu narodowego, pozycja „spocznij” po odczytaniu. Jeśli macie możliwość i ochotę – możecie wspólnie 

zaśpiewać (zwłaszcza Krystian i Kuba). 
Tekst hymnu: 
Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

1.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

2.Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

3.Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

 

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przepisanie lub wydrukowanie poniższych wyrazów, zadaniem dziecka jest 

napisanie po śladzie. 

 

FLAGA   GODŁO    HYMN 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


Zadanie dla Michała i Kuby: Proszę wspólnie z chłopcami przeczytać sylaby, następnie oni samodzielnie lub z 

drobnym wsparciem piszą po śladzie.: 

 

PU       PE     PI    PY    PA   PO  

MU      ME    MI     MY  MA   MO 

Chłopcy – a umiecie policzyć ile sylab jest na górze? 

Zadanie dla Krystiana i Irminy: proszę skorzystać z poprzednich materiałów i przypomnieć z dziećmi czytanie 

samogłosek (tablice z „Moich sylabek”).  

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie 

zębów. 

4. Praca plastyczna dla wszystkich: proszę o naszkicowanie flagi Polski, zadaniem dzieci jest jej pokolorowanie 

dowolna techniką (mazaki, kredki, pastele).  

5.  Zadanie dla wszystkich: Zajęcia relaksacyjne – drogi rodzicu poszukaj dowolnej muzyka relaksacyjnej na portalu 

youtube.pl, połóżcie się wspólnie i  czytajcie na głos ulubione bajki waszemu dziecku. 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – ANDŻELO: 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie makaronu z pojemnika do pojemnika. 
2. Wyciąganie dłoni do przodu w kierunku przedmiotu , w pozycji leżenia na brzuchu. 

 

 

LOGOPEDIA – OLEK, IRMINA, ANDŻELO, KRYSTIAN (WTOREK), MICHAŁ (ŚRODA): 
 

Drodzy Rodzice, te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami pracy języka dla 

tych, które nie mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które  prawidłowo wypowiadają wszystko. Utrwalanie nawet 

prawidłowej wymowy powinno być często stymulacją języka, warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek ,które 

utrwalają w czytaniu, rozpoznawaniu oraz  pisaniu. 

Głoski kolejne potrzebne do wypowiadania prawidłowo sylab, wyrazów oraz nawet w próbach wypowiadania u 

niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące czyli SZ,CZ,RZ,DŻ.  

Zanim jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej i rozróżniać w pisowni i czytaniu, 

musimy poćwiczyć język i wargi. Głoski te wypowiadamy odwrotnie do głosek poprzednich, a więc-czubek języka 

ucieka do góry wysoko, usta szeroko otwarte „w ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki dziecka palcami. Musimy 

pamiętać, że sporo dzieci nie unosi języka do góry, dlatego w tych ćwiczeniach, odwrotnie niż w poprzednich 

smarujemy górną wargę nutelką bądź miodem ( z zastrzeżeniem - jeśli dziecko nie jest uczulone) i ma zlizywać 

czubkiem języka to z wargi górnej. Proszę pokazać dziecku to ćwiczenie. 

Kolejne ćwiczenie przygotowujące lub utrwalające pracę języka to dotykanie czubkiem języka górnych zębów, proszę 

pokazać i tak kilka razy wykonywać i to dotyczy tylko górnych zębów.  

Kolejne ćwiczenia pijemy ze słomek wszelkie napoje a następnie bulgoczemy słomką w kubku wodę, kto będzie 

potrafił niech nabierze powietrza i wdmuchuje je do słomki bulgocząc w wodzie. 

Kolejne ćwiczenie proszę pokazać Dziecku - próbujemy przy szeroko otwartych ustach dotykać tzw. sufitu /10 razy/-

czyli podniebienia twardego czubkiem języka.  

Próbujemy ściskając  policzki palcami pokazując, że język ma iść do góry-wypowiadać SZSZSZSZSZ. 

 Które z dzieci nie mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi . Dzieci prawidłowo wypowiadające te głoski 

proszę aby utrwalały je w zdaniach złożonych typu: 



„Idę do szkoły w której jest szatnia, a tam są moje szare buty.” 

Ten szalik jest czerwony i jest w mojej ulubionej szafce. Powtarzanie tych zdań usprawni u dzieci mówiących pamięć, 

koncentrację, uwagę. To trudne zdania jeśli nie powtórzą proszę zrobić z nich proste zdania-typu Ten szalik jest 

czerwony. Szalik jest w szafce. Ważne aby dzieci dobrze mówiące utrwalały jak najczęściej zdania złożone-bo to 

stymulacja płata czołowego, skroniowego i ciemienia. Dzieci słabo mówiące proszę ćwiczyć zestaw na wargi i język 

do tych głosek i próbować wypowiadać przynajmniej SZ-pamiętamy o ściskaniu policzków. Dzieci, które w ogóle nie 

mówią-staramy się przynajmniej wykonać część stymulacji opisanej. Mamy dzieci niemówiących bardzo proszę 

pamiętać o pozostałych ćwiczeniach wysłanych oraz utrwalać zestaw .który wysłałam jako pierwszy. Ten zestaw 

znajduje się na stronie szkoły w ogłoszeniach dla rodziców. Proszę skorzystać z tych podpowiedzi tam przekazanych. 

Twardochleb Zofia 

 

ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – OLEK(PONIEDZIAŁEK I WTOREK) I MICHAŁ 

(ŚRODA I PIĄTEK): 

ĆWICZENIA PAMIĘCI. 
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO 30 X 30 

CM0. ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE (MOŻE BYĆ KTÓRAŚ ZE STRON 

W KSIĄŻCE DZIECKA).W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ DODATKOWE OBRAZKI    

(8 SZTUK), PASUJĄCE TEMATYCZNIE. POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE , NP. 3X3 CM. USIĄDŹ 

NAPRZECIWKO DZIECKA , POKAŻ MU DUŻY OBRAZEK, OPOWIEDZ O NIM , ZADAWAJ PYTANIA 

(GDZIE JEST ?, JAKI MA KOLOR ?, A CO TU WIDZISZ ?, CO JEST TAM NA GÓRZE ? ). NASTĘPNIE POKAŻ 

PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO, POPROŚ DZIECKO O POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W 

DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO POŁOŻENIE , NP. PTASZEK NA DRZEWIE, MOTYL NA 

KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE OBRAZKI. JEŚLI TO KONIECZNE, PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I 

KIERUJ JEJ RUCHEM. ZACZNIJ OD DWÓCH , TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW, DOCHODZĄC Z CZASEM 

DO OŚMIU. POPROŚ DZIECKO, ŻEBY ZAPAMIĘTAŁO POŁOŻENIE MAŁYCH ELEMENTÓW I ZAKRYJ 

OBRAZEK INNĄ - BIAŁĄ KARTKĄ. NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ STRONY, ZABIERZ 

MAŁE OBRAZKI I DAJ JE DZIECKU, ODKRYJ DUŻY OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO MAŁE 

OBRAZKI TAK SAMO JAK WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB MOŻECIE ĆWICZYĆ PAMIĘĆ Z KAŻDYM 

WYBRANYM OBRAZKIEM DOWOLNEJ KSIĄŻKI.  
 

POWODZENIA ! 
 

IRMINA: 

ĆWICZENIA PAMIĘCI. 
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO 30 X 30 

CM0. ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE (MOŻE BYĆ KTÓRAŚ ZE STRON 

W KSIĄŻCE DZIECKA).W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ DODATKOWE OBRAZKI    

(8 SZTUK), PASUJĄCE TEMATYCZNIE. POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE , NP. 3X3 CM. USIĄDŹ 

NAPRZECIWKO DZIECKA , POKAŻ MU DUŻY OBRAZEK, OPOWIEDZ O NIM , ZADAWAJ PYTANIA 

(GDZIE JEST ?, JAKI MA KOLOR ?, A CO TU WIDZISZ ?, CO JEST TAM NA GÓRZE ? ). NASTĘPNIE POKAŻ 

PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO, POPROŚ DZIECKO O POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W 

DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO POŁOŻENIE , NP. PTASZEK NA DRZEWIE, MOTYL NA 

KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE OBRAZKI. JEŚLI TO KONIECZNE, PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I 

KIERUJ JEJ RUCHEM. ZACZNIJ OD DWÓCH , TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW, DOCHODZĄC Z CZASEM 

DO OŚMIU. POPROŚ DZIECKO, ŻEBY ZAPAMIĘTAŁO POŁOŻENIE MAŁYCH ELEMENTÓW I ZAKRYJ 

OBRAZEK INNĄ - BIAŁĄ KARTKĄ. NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ STRONY, ZABIERZ 

MAŁE OBRAZKI I DAJ JE DZIECKU, ODKRYJ DUŻY OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO MAŁE 

OBRAZKI TAK SAMO JAK WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB MOŻECIE ĆWICZYĆ PAMIĘĆ Z KAŻDYM 

WYBRANYM OBRAZKIEM DOWOLNEJ KSIĄŻKI.  
 

POWODZENIA ! 
 

 

 

 



WTOREK 28.04.2020. 
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: FLAGI SĄSIADÓW POLSKI. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – 1 H 
Treści z doradztwa zawodowego: Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie zainteresowań 

innych, poznanie swoich mocnych stron. 1.1-4 

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i drukarki: 
 1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda. 
Zadanie dla wszystkich: Proszę o wspólne (o ile to możliwe – rodzice z dziećmi) znalezienie „Ody do radości”, która 

jest hymnem UE. Wspólnie posłuchajcie melodii i słów.  
https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M  
Zadanie dla chłopców: Drodzy rodzice jeśli macie w domu atlas Polski, Europy, proszę, żebyście zabawili się ze 

swoimi dziećmi w odszukiwanie Polski na mapie, a może będzie widać też miejsce gdzie mieszkamy? Przyjrzyjcie się 

dobrze mapie – jakie morze jest u góry? Czy nie sądzicie, że całe morze Bałtyckie przypomina krokodyla z otwartą 

paszczą? A czy na mapie widać sąsiadów Polski?  
 

2.Zadanie dla wszystkich: Proszę o wydrukowanie poniższych flag, Państwo czytacie nazwy, a Wasze dzieci piszą po 

śladzie, następnie według wzoru wspólnie pokolorujcie flagi.  
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 NIEMCY          CZECHY 

https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M


 
 
        

                             UNIA 
EUROPEJSKA 

 
 

 

 

 

RELIGIA: 
 
Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO 
Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci! 
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie Państwo w 

domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej zamieszam wizerunek 

Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 
 Co jest najważniejsze na tym obrazie? 
 Co dzieje się z Jezusa sercem? 

 



 
Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, dawał 

jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał. 
Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan Jezus do 

siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest powyżej. Jedną rękę 

ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i 

czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha 

wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. 
Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich ludzi. 
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, które 

przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam i proszę Was Drogie Dzieci do zrobienia choć jednego 

dobrego uczynku w ciągu dnia. 
Wysłuchajcie piosenki o miłosierdziu Bożym https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA 

Dla chętnych 
Zadanie na ocenę celującą 
Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat: w środku przyklejcie obrazek Pana Jezusa, a wokół obrazka 

narysujcie tyle serduszek ile osób jest w Waszej Rodzinie. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły gdy do niej 

wrócimy. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:   Temat: Ćwiczenia rozciągające. 
Witam Was moi drodzy uczniowie i rodzice.  
Dziś zaproponuję wam kilka ćwiczeń, abyście się za bardzo nie rozleniwili  
Proszę rodziców o przeczytanie poleceń . 
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji i pomoc przy 

wykonaniu. 
 

Na początek wykonajcie bieg w miejscu przez 1 min. 

 próbujemy stanąć na jednej nodze , drugą lekko uginamy i  podnosimy, dłonie łączymy 

ćwiczenie podobne j.w. tylko teraz unosimy ręce do góry 

stajemy na jednej nodze, drugą unosimy do góry, ręce wyciągamy do boku 

Wykonujemy podpór przodem, wypinamy pośladki do góry 

Kładziemy się na plecach i wykonujemy leżenie przerzutno przewrotne. 

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


REWALIDACJA: 
 

ANDŻELO: proszę o nasypanie do pustych plastikowych butelek różnych substancji sypkich – np. o jednej sucha 

fasolę, do drugiej kaszę mannę, do trzeciej makaron. Zakręcamy butelki i bawimy się z Andżelo w manipulacje 

butelkami, wybijamy rytm, przykładamy do ucha, przekładamy z ręki do ręki. Miłej zabawy!  
 

KUBA, OLEK I MICHAŁ (we czwartek): Wy chłopcy w tym tygodniu potrenujecie swoją koncentrację uwagi i 

spostrzegawczość – zapraszam Was do zrobienia eksperymentu „Lampa lawa”. Drodzy rodzice proszę Was o pomoc 

w wykonaniu eksperymentu.  
Opis wykonania:  

Przygotujcie: 

 szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości) – do połowy tez będzie dobrze 

 1/4 szklanki wody 

 barwnik spożywczy – jak macie 

 tabletka musującą (Wapno, Witamina C lub Magnes lub inną cokolwiek będzie musowało) 
Do szklanki wlewamy olej (to musi być przezroczysta szklanka, żeby wszystko było widoczne). Do drugiej wlewamy 

wodę.  Do wody dolejcie klika kropli barwnika (jeśli macie, jeśli nie, trudno i tak wszystko wyjdzie) i całość wlejcie 

do szklanki z olejem. Pierwsze wrażenia wywołają u Was efekt WOW, bo wlewana woda już zacznie przypominać 

bąbelki (woda będzie chciała opaść na dno i będzie musiała pokonać barierę zbudowaną przez olej), a gdy dodacie 

tabletkę zupełnie zatracicie się w tym eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl 

zaczyna się od nowa! Miłej zabawy! 
 

LOGOPEDIA – KRYSTIAN: opis pod poniedziałkiem. 
AAC – OLEK I IRMINA: opis pod poniedziałkiem 
 

TERAPIA RUCHOWA -  IRMINA: 
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo- lędźwiowe i proste uda. 

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 ! Rodzic ćwiczy z dzieckiem. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –

Stanie tyłem do ściany. Jedna noga ugięta, 

kolano przyciągnięte do klatki piersiowej. 

Rodzic stoi twarzą do dziecka, opierając 

ręce na kolanie nogi ugiętej.  Ruch: 

Rodzic spycha rękoma kolano dziecka do 

klatki piersiowej. Powtórzenia:  2 serie po 

5 razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

prawą i lewą nogą. 

 

Ćw.5) P.w.-Klęk podparty. Jedna 

noga wyprostowana. Ruch:  

Przejście do pozycji niskiej bez 

odrywania rąk od podłogi z 

maksymalnym wyciągnięciem 

jednej nogi do tyłu. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. Uwagi: 

Ćwiczenie wykonujemy prawą i 

lewą nogą. 

 

Ćw.2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna noga 

wyprostowana leży na podłodze, druga 

noga ugięta, kolano przyciągnięte do klatki 

piersiowej. Rodzic klęcząc z boku 

opierając jedną rękę na kolanie nagi 

zgiętej dziecka, a drugą rękę nieco 

powyżej kolana nogi wyprostowanej. 

Ruch: Rodzic jednocześnie spycha kolano 

nogi ugiętej dziecka do klatki piersiowej a 

nogę wyprostowaną do podłogi. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. Uwagi: 

Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą 

nogą. W czasie ćwiczenia barki powinny 

przylegać do podłogi. 

 

Ćw.6) P.w.- P.w. Siad skrzyżny. 
Ruch: Wdech nosem, z 

uniesieniem rak w górę w skos, a 

następnie wydech ustami z 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia: 

3 razy. 



 

Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte, 

stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane, leżą na podłodze przy 

biodrach. Ruch: Wdech nosem, z 

przesunięciem rąk po podłodze w stronę 

głowy, a następnie wydech ustami, z 

jednoczesnym przeniesieniem rąk do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia:  3 razy. 
 

Ćw.7) P.w.- Klęk z oparciem na 

przedramionach. Jedna noga 

wyprostowana. Ruch-Wymach 

nogą wyprostowana w górę. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

prawą i lewą nogą. 

 

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

wyprostowane. Jedna noga uniesiona 

trzymana rękoma poniżej kolana. Ruch: 

Przyciąganie nogi uniesionej do klatki 

piersiowej z jednoczesnym opuszczeniem 

drugiej nogi na podłogę Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą nogą. 

 

Ćw.8) P.w.- Wypad z oparciem 

kolana nogi zakrocznej na 

podłodze. Tułów wyprostowany, 

pochylony w przód. Ręce w 

pozycji „skrzydełek” 
Ruch: Pogłębienie wypadu przez 

ugięcie nogi wykrocznej i 

opuszczenie bioder. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

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

 

 

ŚRODA 29.04.2020. 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ŚWIĘTA MAJOWE. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 4 H 
 

Treści z doradztwa zawodowego: Podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych, obserwacje i opisywanie 

wyników tych działań. 1.5 
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2 
Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3. 

 

 

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i drukarki: 
 1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda. 
Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice proszę o pokazanie dzieciom kalendarza na maj – trzy pierwsze dni są w 

Polsce bardzo ważne: 1 maja - „Święto pracy” (zaznaczony jak niedziela na czerwono), 2 maja – „dzień flagi 

narodowej” (jest to również rocznica wstąpienia Polski do UE), 3 maja – dzień „Konstytucji 3 Maja”.  
Zadanie dla chłopców: proszę o przeczytanie chłopcom powyższego tekstu. Czy potrafią wskazać godło Polski na 

książce? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom rozwiązać labirynt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie 

zębów. 

4. Drodzy rodzice proszę o zagranie z dziećmi w ruletkę. Proszę was o pomoc  Waszym dzieciom w realizowaniu 

zadania, które wylosują w ruletce. https://wordwall.net/pl/resource/1016695/wkonam-dzi%C5%9B Miłej gry! 

5. Drodzy rodzice posłuchajcie wspólnie  z dziećmi piosenki o Polsce: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM „Jestem Polakiem”, proszę o wspólny taniec, zabawy z rytmem i 

własną inwencję w rytm melodii. 
 

https://wordwall.net/pl/resource/1016695/wkonam-dziś
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


REWALIDACJA – ANDŻELO (opis we wtorek). 
 

LOGOPEDIA – MICHAŁ: opis pod poniedziałkiem. 
AAC – MICHAŁ: opis pod poniedziałkiem. 
 

TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN: 
 

Temat: Ćwiczenie poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski  

  gimnastycznej. 
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 ćwiczy z dzieckiem.     

 ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

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

                     2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl  

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij. 

Wyprostuj się, głowę ustaw w 

przedłużeniu tułowia, złącz łopatki, 

napnij brzuch. Ruch- Unieś kij w górę, 

do wysokości barków.. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. Uwagi:  Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na 

krześle lub siad skrzyżny, na 

stole stoi zapalona świeca. 

Ruch-  Wdech nosem, a 

następnie wydech ustami ze 

zdmuchnięciem świeczki. 

Powtórzenia:  3 razy. 

 

Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub 

siad skrzyżny. Złap kij na wysokości 

barków. Ruch- Wykonaj ruchy takie 

jak przy wiosłowaniu. Pamiętaj o 

utrzymaniu prawidłowej postawy 

ciała. Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 

Uwagi:  Rodzic prowadzi i wspomaga 

ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na 

krześle lub siad skrzyżny. 

Ustaw kij  pionowo opierając 

o podłogę. Wyprostuj plecy, 

głowę ustaw dokładnie w 

przedłużeniu tułowia. Chwyć 

kij na wysokości barków. 

Ruch- Dociśnij kij do podłogi 

i utrzymaj tę pozycję przez 

ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w 

dół. Powtórzenia:  2 serie po 

6 razy. Uwagi:  Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch 

dziecka. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub siad 

skrzyżny, rodzic trzyma tasiemkę 

przed ustami dziecka. Ruch- Wdech 

nosem, a następnie silne dmuchnięcie 

w tasiemkę. Powtórzenia:  3 razy. 

Uwagi: Można użyć banki mydlane. 
 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad na 

krześle lub siad skrzyżny. 

Chwyć poziomo kij. 

Wyprostuj się, głowę ustaw w 

przedłużeniu tułowia, patrz 

przed siebie. Ruch- Unieś kij 

w górę, nad głowę i opuść. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. Uwagi:  Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch 

dziecka. 



 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub siad 

skrzyżny. Złap kij poziomo na 

wysokości barków. Ruch- Prowadź kij 

w prawo, jednocześnie skręcając 

głową w przeciwną stronę. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 razy. 

Uwagi:  Ćwiczenie wykonujemy na 

obie strony. Pamiętaj aby nie unosić 

barków i zachować wyprostowaną 

sylwetkę. Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na 

krześle lub siad skrzyżny. 

Wyprostuj się, głowę ustaw w 

przedłużeniu tułowia, chwyć 

kij poziomo za oba końce . 

Ruch- Prowadź kij w prawą 

stronę, jednocześnie skręcając 

głową przeciwnym kierunku. 

Powtórzenia:  2 serie po 6 

razy. Uwagi:  Ćwiczenie 

wykonujemy na obie strony. 

Rodzic prowadzi i wspomaga 

ruch dziecka. 

 
CZWARTEK 30.04.2020. 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZAWODY – MÓJ PRZYSZŁY WYBÓR. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 1 H 
Treści z doradztwa zawodowego: Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie zainteresowań 

innych, poznanie swoich mocnych stron. 1.1-4 
Uczeń odgrywa różne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i 

dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; opisuje, czym jest praca, i 

omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach; omawia znaczenie zaangażowania różnych 

zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje; opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego 

zawodu; posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny. 2.1-6. 
Uczeń opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

związanych bezpośrednio z jego osobą.4.1,3 

 
RELIGIA: 
 

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.  

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. 

Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64 

 

 

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i drukarki: 
 1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda. 
Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o nazywanie kolejno zawodów z poniższego obrazka i wskazywanie 

ich, zadaniem dziecka jest (jeśli ma możliwość) powtórzyć za Państwem nazwę i wskazać odpowiedni obrazem. Może 

macie zdjęcia swoich miejsc pracy? Jeśli tak, pokażcie je dzieciom. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64


Zadanie dla chłopców: rozmowa o tym, kim mogą być w przyszłości? Co lubią i co ich interesuje? Może wspólnie 

pobawicie się w odgrywanie różnych zawodów? Lekarza? Weterynarza? Pilota samolotu? Kierowcę rajdowego? 

Wybór należy do chłopców. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zadanie dla wszystkich: To kim zostaniemy w przyszłości zależy od wielu rzeczy: możliwości naszej 

niepełnosprawności, naszych pasji i zainteresowań, naszych mocnych stron… ale nikt nam nie może odebrać marzeń! 

Aby zostać tym kim chcemy potrzebujemy przede wszystkim…. FANTAZJI! Zapraszam Was do wspólnej zabawy 

przy muzyce! 
https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I  A rodzice pewnie dobrze znają ten utwór? :-) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I


3. Zadanie dla chętnych: („Wielka księga zawodów”) Wykonaj polecenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa. 
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję. 
 

 
dziecko leży przodem jak na zdjęciu,  napina, taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia.  Czoło oparte na podłodze, 

kończyny górne uniesione nad podłogę. 

 dziecko stoi w rozkroku  pochylone w przód, obok nogi piłka. Dziecko toczy piłkę wokół 

nóg wykonując ósemki 



 dziecko w pozycji jak na zdjęciu w rękach trzyma piłkę (poduszkę, maskotkę) 
dziecko pogłębia skłon tułowia i pcha piłkę między nogami jak najdalej w tył, wytrzymuje 5-10 sekund i wraca do 

pozycji wyjściowej 
Uwagi: podczas ćwiczenia dziecko nie powinno uginać kolan 

 dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, tułów wyprostowany, ręce na piłce 
dziecko toczy piłkę jak najdalej w przód. 
 

 

TERAPIA RUCHOWA: 
IRMINA: 
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. 
 

KRYSTIAN:  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 

powtórze

ń 

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 
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ZADANIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI, KOMPUTERA I 

KORZYSTAJĄ Z INTERNETU ZA POMOCĄ SMARTPHONE’A (dla Aleksandra): 

 
Poniżej zamieszczam zadania, proszę o przepisanie ich do zeszytu ucznia i poproszenie Waszego dziecka o napisanie 

po śladzie wszystkich wyrazów, samogłosek, cyfr.  
 

Napisz po śladzie: 

FLAGA  GODŁO  POLSKA 

 

A            A              A             A 

I              I               I              I 

U            U             U             U 

9             9              9              9 

Połącz w pary takie same pary sylab (połącz linią), poproś mamę lub tatę, by pomogli Tobie odczytać sylaby: 
 

PA      MA     PI        MI  

 
 

PA      MA     PI        MI 

 
Wykonanie kart pracy numer: 35, 36,37, 38,39, 40. 
 

Praca plastyczna: proszę o naszkicowanie flagi Polski, zadaniem dzieci jest jej pokolorowanie dowolna techniką 

(mazaki, kredki, pastele).  
 

Drodzy rodzice proszę o poćwiczenie z dziećmi postawy „baczność” (plecy wyprostowane, ręce wzdłuż ciała, nogi 

razem) i „spocznij” - ciało swobodnie. Następnie w pozycji „baczność” proszę o odczytanie naszego hymnu 

narodowego, pozycja „spocznij” po odczytaniu. Jeśli macie możliwość i ochotę – możecie wspólnie zaśpiewać 

(zwłaszcza Krystian i Kuba). 
 

Tekst hymnu: 
 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 



4.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

5.Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

6.Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

 

ANDŻELO: tworzenie kategorii: sztućce na prawo, kubki na lewo.  


