
MATERIAŁ ZA OKRES 29-31.03.2021 – klasa VI ZET Barbara Kaiser-Szmidt 

 

Temat tygodnia: CZEKAMY NA WIELKANOC. 

 

PONIEDZIAŁEK 29.03.2021. - Temat: Porządki przed świętami. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 

1.Praca w zeszycie: 

KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie (Krystian lubi 

robić sobie przerwy w pisaniu, więc zadanie będzie wymagało cierpliwości). 

 

WIOSNA 

MARZEC 

PONIEDZIAŁEK 

29.03.2021 

TEMAT: PORZĄDKI. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

Następnie – rodzic pisze w zeszycie, a Krystian próbuje napisać po śladzie wyrazy, a samogłoski 

przeczytać.  

 

KOSZYK 

PISANKA 

BABA   

Y         Y          Y       

E          E          E       
 

KUBA I MICHAŁ: 

 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: PORZĄDKI PRZED ŚWIĘTAMI. 

PONIEDZIAŁEK 

29.03.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

Chłopcy próbują pisać samodzielnie po śladzie.   

 

Następnie – rodzic pisze w zeszycie, a uczeń próbuje napisać po śladzie wyrazy i przeczytać przy 

wsparciu rodzica.  

 

KOSZYK 

PISANKA 

BABA   



PE                   PE 

ME                  ME 

PY                   PY 

MY                  MY 

8       8       8        8 

 

2. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego 

linku i wspólne obejrzenie filmu tematycznego o Wielkanocy. „Edukredka – Tradycje Wielkanocne” 

 

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

 

3.  Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w wycięciu poniższych 

obrazków (rodzic wcześniej drukuje materiał edukacyjny) i próbie dopasowania obrazków do sprzętów 

sprzątających, które posiadacie w domu (głośno czytamy dziecku wyrazy). 

Po zakończeniu zabawy, proszę o wspólne wklejenie obrazków do zeszytu. 

 
Obrazki do ćwiczenia  pochodzą z: „Ja i mój świat. Etap obrazka. Podręcznik część 2”, wyd. Harmonia 

 

4.  Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu poniższego 

linku i wspólne zatańczenie do piosenki. Chłopcy znają ten utwór i potrafią do niego tańczyć według układu. 

Miłej zabawy! 

 

„Nogi stonogi” - https://www.youtube.com/watch?v=EYW03auzNt4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=EYW03auzNt4


WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc  

w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: 

Marsz w miejscu 2min.; 

Krążenia ramion w przód 30sek.; 

Krążenia ramion w tył 30sek.; 

Krążenia ramion w bok – raz lewą, raz prawą ręką po 30sek. 

 

Ćwiczenia: Wykonujemy max do 10 powtórzeń każdego ćwiczenia.  Między ćwiczeniami przerwa do 2 min 

  

Ćw.1. W pozycji leżącej, nogi ugięte, dłonie 

oparte na kolanach. Dzieci przyciągają kolana do 

klatki piersiowej, jednocześnie oporując je 

rękoma. 

 

Ćw.2. W pozycji leżącej. Nogi ugięte, stopy 

oparte na podłodze. Dzieci naprzemiennie 

przyciągają kolana do klatki. 

 

Ćw.3. W leżeniu tyłem uniesienie 

wyprostowanych nóg  i wykonanie nimi nożyc 

pionowych. 

 

Ćw.4. Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na 

podłodze, ręce wyprostowane, wyciągnięte w 

stronę kolan. Dziecko unosi barki i głowę nad 

podłogę, z dotknięciem dłońmi kolan. 

Ćw.5. Siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Dziecko 

unosi proste nogi do siadu równoważnego. 
 

 
 

Ćw.6. W leżeniu tyłem. Nogi wyprostowane. Uniesienie 

wyprostowanych nóg do kąta ok. 45o. Wytrzymać kilka sekund.  
 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: 
Leżenie tyłem. Stopy oparte na podłodze, ręce leżą wzdłuż 

tułowia. Dziecko wykonuje wdech nosem z przeniesieniem 

wyprostowanych rąk za głowę, a następnie wykonuje wydech 

ustami z jednoczesnym przeniesieniem rąk do pozycji 

wyjściowej. 
 

 
 

 

 

 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA: 

KRYSTIAN (poniedziałek/wtorek): 

Propozycje ćwiczeń: 

• Podnoszenie przedmiotów o różnej masie (lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu. 

• Lepienie ciasta z mąki i wody – dotykanie, gniecenie, wałkowanie. 



KÓŁKO PLASTYCZNE – KRYSTIAN I MICHAŁ: 

 

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”– 29.03.2021r. 

Opracowała: B. Góra 

Temat: Pisanka wielkanocna- malowanie farbami. 

DRODZY RODZICE,  

 Proszę, aby Wasze dziecko samodzielnie lub z Waszą pomocą pomalowało farbami pisankę. Może to 

zrobić dużym pędzlem lub palcami. Zachęcam również do wspólnego malowania jajek na Wielkanoc. 

Będę wdzięczna jeśli zdjęcia pomalowanych przez Wasze dziecko obrazka i  jajek prześlecie Państwo do 

wychowawczyni, ona mi je przekaże. Wykonane obrazki proszę gromadzić, będą ocenione po powrocie 

do szkoły i wywieszone w Galerii prac. 



AAC: 

KUBA (poniedziałek/ środa) 
DROGI RODZICU!  

• PROSZĘ, POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O KONIECZNOŚCI MYCIA RĄK W RÓŻNYCH 

SYTUACJACH I UTRZYMYWANIU ICH W CZYSTOŚCI.  

POMOGĄ WAM W TYM OBRAZKI ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ . 

 

• POTEM IDŹCIE DO ŁAZIENKI , NIECH DZIECKO PRZED ZAJĘCIAMI, UMYJE 

RĘCE WEDŁUG INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CZWARTEJ  

STRONIE . 

 

• NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ABY WYCIĘŁO OBRAZKI SYMBOLICZNE Z 

OSTATNIEJ STRONY I WYKONAŁO ĆWICZENIE WEDŁUG INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ  

UMIESZCZONEJ U GÓRY TEJŻE STRONY. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



DROGI RODZICU ! 

 

• PRZECZYTAJ ,PROSZĘ, DZIECKU TEKST O WIELKANOCY, POKAZUJ PALCEM OBRAZKI 

ODPOWIEDNIE DO TEKSTU. PODCZAS DRUGIEGO CZYTANIA POMÓŻ DZIECKU 

POKAZYWAĆ OBRAZKI NP. KIERUJĄC JEGO PALEC NA ODPOWIEDNIE OBRAZKI  DO 

TREŚCI. 

• NASTĘPNIE SPYTAJ DZIECKO CO NALEŻY WŁOŻYĆ DO KOSZYKA WIELKANOCNEGO. 

POPROŚ, ABY   DZIECKO WSKAZAŁO ODPOWIEDNIE OBRAZKI LUB  

(PO WYDRUKAWANIU) POŁĄCZYŁO JE Z KOSZYKIEM, RYSUJĄC LINIE OŁÓWKIEM.  

• PRZYPOMNIJ PROSZĘ, DZIECKU , JAK NALEŻY SKŁADAĆ ŻYCZENIA KORZYSTAJĄC              

Z INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ. 

• POMÓŻ DZIECKU WYCIĄĆ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE SZTUĆCE I PRZYKLEIĆ                     

W ODPOWIEDNIE MIEJSCA. PROSZĘ, WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE NA RZECZYWISTYCH 

PRZEDMIOTACH. 

• POPROŚ DZIECKO , ABY PRZYJRZAŁO SIĘ OBRAZKOM I PRZYPOMNIAŁO SOBIE JAK 

NALEŻY ZACHOWAĆ SIE PRZY STOLE. MOŻECIE PRZEĆWICZYĆ TE UMIEJĘTNOŚCI WEDŁUG 

ZAPREZENTOWANEJ INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ. 

 

 
 



 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



 



AAC MICHAŁ (WTOREK): 
DROGI RODZICU  !  

 

 

• PROSZĘ, PRZECZYTAJ DZIECKU KRÓTKI TEKST O WIELKANOCY .  

• NASTĘPNIE CZYTAJĄC KRÓTKI WIERSZYK, RÓWNIEŻ O WIELKANOCY, POKAZUJ 

ODPOWIEDNIO DOBRANE OBRAZKI.POWTÓRZ TO SAMO , ALE TYM RAZEM NIECH DZIECKO 

Z TWOJĄ POMOCĄ POKAZUJE OBRAZKI, KIEDY TY BĘDZIESZ CZYTAĆ WIERSZYK.  

• POPROŚ DZIECKO , ABY PRZYPATRZYŁO SIĘ OBRAZKOM (PALMA ,JAJKA, 

KOSZYK),NASTĘPNIE POKAZUJĄC PALCEM NAZYWAJ CZYNNOŚCI UMIESZCZONE W 

RAMKACH NA GÓRZE STRONY. POPROŚ DZIECKO O PRZYGOTOWANIE PRZYBORÓW (KLEJ, 

NOŻYCZKI) 

• PROSZĘ POMÓŻ DZIECKU WYCIĄĆ SYMBOLE ŚWIĄTECZNE I DOPASOWAĆ DO 

ODPOWIEDNICH OBRAZKÓW NA STRONIE. 

5. PROSZĘ, POMÓŻ DZIECKU DOPASOWAĆ RZECZYWISTE PRZEDMIOTY I CZYNNOŚCI DO 

PRZEDSTAWIONYCH NA OSTATNIEJ STRONIE SYMBOLI ZWIĄZANYCH ZE ŚWIĘTAMI. 

 



 

 
 



 
 

 

 



DROGI RODZICU! Pomóż dziecku dopasować rzeczywiste przedmioty i czynności do 

przedstawionych symboli związanych ze świętami. 

 

 

                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



WTOREK 30.03.2021. - Temat: WIELKANOCNE POTRAWY. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 

1.Praca w zeszycie: 

KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie 

(Krystian lubi robić sobie przerwy w pisaniu, więc zadanie będzie wymagało cierpliwości). 

 

WIOSNA 

MARZEC 

WTOREK 

30.03.2021 

TEMAT: WIELKANOCNE POTRAWY. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 

 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą 

linijkę poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: WIELKANOCNE POTRAWY. 

WTOREK 

30.03.2021 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

Chłopcy próbują pisać samodzielnie po śladzie.   

 

 

 

2. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu 

poniższego linku i wspólne obejrzenie  piosenki o wielkanocnym stole - „Piosenka Wielkanocna dla 

dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM 

 

3. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w wycięciu obrazka i 

wklejeniu go do zeszytu oraz przeczytaniu dziecku testu pod obrazkami, a następnie wspólne 

wskazywanie potraw wielkanocnych (rodzic wcześniej drukuje materiał).  

Obrazki do ćwiczenia  pochodzą z: „Ja i mój świat. Etap obrazka. Podręcznik część 2”, wyd. 

Harmonia 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM


 

4. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonaniu pisanki 

wielkanocnej dowolną techniką. 

 

5. Zadanie dla wszystkich. Zapraszam Was do wspólnej relaksacji. Połóżcie się wygodnie i 

posłuchajcie. 

„Mały piesek – krótka relaksacja dla dzieci”  - https://www.youtube.com/watch?v=zx5kz31mX74 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA: 

MICHAŁ (wtorek/ środa): 

Propozycje ćwiczeń: 

• Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj również 

opuszki palców do odciskania śladów.  

• Mocne dociski stawów kończyn górnych i dolnych. 

• Próby nadmuchania balona. 

 

ŚRODA 31.03.2021. - Temat: WIELKANOCNE STÓŁ. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 

1.Praca w zeszycie: 

KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie 

(Krystian lubi robić sobie przerwy w pisaniu, więc zadanie będzie wymagało cierpliwości). 

 

WIOSNA 

MARZEC 

ŚRODA 

31.03.2021 

TEMAT: WIELKANOCNE STÓŁ 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 



KUBA I MICHAŁ: 

 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą 

linijkę poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: WIELKANOCNE STÓŁ 

ŚRODA 

31.03.2021 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

Chłopcy próbują pisać samodzielnie po śladzie.   

 

1. Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu 

poniższego linku i wspólne zagranie w grę mojego autorstwa – sortowanie obrazków na święta 

bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Miłej zabawy! 

https://wordwall.net/pl/resource/13569255  - sortowanie 

 

2.  Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w przygotowaniu 

zabawy - „stół wielkanocny”. Przygotujcie wspólnie obrus, sztućce i talerze. Zabawa polega na 

nakryciu stołu do śniadania wielkanocnego. Przy okazji proszę o zabawę w liczenie sztućców w 

zakresie do 10. Miłej wspólnej zabawy! 

 

3.  Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w pokolorowaniu 

poniższej pisanki (rodzic wcześniej drukuje materiał). 
 

https://wordwall.net/pl/resource/13569255


 

4.  Zadanie dla wszystkich. Drogi rodzicu proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu 

poniższego linku i wspólne zatańczenie do piosenki. Chłopcy znają ten utwór i próbują do niego 

tańczyć według układu. Miłej zabawy! 

 

„Pięć małych małpek” - https://www.youtube.com/watch?v=EdGnnjiggQ4 

 

Życzę Wam wszystkich zdrowych i spokojnych świąt!  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym 

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
Rozgrzewka: 

• bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan – 30 sekund. 
• bieg w miejscu z uderzeniami pięt o pośladki – 30 sekund. 
• przysiady- każde dziecko wykonuje 10 przysiadów (na całych stopach).  
• rowerek – w leżeniu na plecach dzieci naśladują jazdę na rowerze wykonując duże i powolne krążenia – jazda 

na rowerze pod górkę- i małe, szybkie krążenia- jazda na rowerze z górki. 
Ćwiczenia: 
1.Uczeń w leżeniu przodem, 

czoło oparte o splecione 

dłonie, nogi zgięte w 

kolanach stopy złączone. 

Przenosi stopy w lewo, 

powraca do pozycji 

wyjściowej, a następnie 

przenosi stopy w prawo. 
 

 

 

 

 

 

 

2.Uczeń w leżeniu przodem z ramionami 

rozłożonymi w bok. Unosi obie ręce 

maksymalnie w górę. 

 
 

3.Uczeń w leżeniu tyłem (ręce wzdłuż 

tułowia, kolana ugięte, stopy na podłodze) 

przenosi kolana na prawy bok. Powraca do 

pozycji wyjściowej. Następnie przenosi 

kolana na lewy bok. 

 
4.Uczeń w klęku podpartym lewą rękę 

odchyla maksymalnie w górę, patrząc na nią 

cały czas. Powraca do pozycji wyjściowej. 

Następnie wykonuje ten sam ruch prawą ręką. 

5.Uczeń w klęku podpartym podnosi do góry 

prawą nogę i lewą rękę. Powraca do klęku. 

Następnie wykonuje ten sam ruch lewą nogą i 

prawą ręką. 
 

 

 

 

 

 

6.Uczeń w klęku podpartym, dłonie zwrócone 

palcami do wewnątrz, unosi lewą nogę w górę 

prostując ją i ugina ramiona, tak aby dotknąć 

czołem podłoża. Powraca do klęku. Następnie 

wykonuje identyczny ruch, podnosząc prawą 

nogę. 
 

 

 

 

 
 

7.Uczeń w klęku podpartym, podciąga lewe 

kolano w kierunku głowy, głową zaś wykonuje 

skłon między ramiona. Powraca do klęku. 

Wykonuje identyczny ruch prawą nogą. 
 

 
8.Ćwiczenie oddechowe: w leżeniu tyłem 

wyprostowane ręce przenosimy nad głowę, nie 

odrywając ich od podłoża. Wykonujemy wdech. 

Ręce powracają do tułowia i robimy wydech. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wykonu- 
jemy 6-8 

powtórzeń 

https://www.youtube.com/watch?v=EdGnnjiggQ4


 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELIGIA: 

Katecheza   

Temat: Śpiewamy Zmartwychwstałemu radosne „Alleluja” 

Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa. Poniżej podaje link 

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

Po  wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN  I ŻYJE  DZIŚ….. 

BLASKIEM  JAŚNIEJE  NOC…. 

 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI  BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE 

CHRYSTUSA”  poniżej  podaje link 

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

Drodzy Rodzice 

Bardzo proszę zachęćcie swoje Dzieci do przygotowania Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie 

pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

Ponieważ  jest  to nasze ostatnie spotkanie  przed  Świętami  Wielkanocnymi przyjmij Państwo i 

Drodzy Uczniowie życzenia : 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

  Życzę  wiele  prawdziwej radości, ogromu  miłości i ludzkiej  życzliwości, dla Ciebie 

i całej Rodziny. 

                                  Z  zapewnieniem o modlitwie 

                                                                 Katechetka    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA: 

MICHAŁ/ KUBA/ KRYSTIAN: 

 
ĆWICZENIE 1 . -  „ROZPOZNAWANIE , IDENTYFIKOWANIE-NAZYWANIE „ 
 

 

DROGI RODZICU ! 

 

• PRZYGOTUJ Z DZIECKIEM NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY : 

- PISANKI-JAJKA PLASTIKOWE LUB DREWNIANE 

- BARANKA, 

- KOSZYCZEK, 

- KURCZACZKA,  

- ZAJĄCZKA, 

- SERWETKĘ 

- KLUCZ, 

- OŁÓWEK, 

- MISIA, 

- CZAPKĘ, 

- ŁYŻKĘ, 

- KOSZYK WIELKANOCNY - USTAW OBOK KARTONU,NA WIDOKU. 

- KARTON - ZASŁONA  O DŁUGOŚCI 50 CM ,ŻEBY MOŻNA BYŁO ZAGIĄĆ BRZEGI TAK, ABY 

DZIECKO NIE WIDZIAŁO CO ZNAJDUJE SIĘ ZA KARTONEM. W KARTONIE ZRÓB DWA OKRĄGŁE 

OTWORY, TAKIE, ABY POMIEŚCIŁY DŁONIE DZIECKA.  

- MAŁE OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE TE PRZEDMIOTY. OBRAZKI MUSZĄ BYĆ WIDOCZNE 

DLA DZIECKA .POŁÓŻ JE NA STOLIKU . 

POKAZUJ DZIECKU PRZEDMIOTY, NAZYWAJ LUB PYTAJ CO TO? KIEDY JUŻ NAZWIECIE 

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ,SCHOWAJ JE ZA  KARTONEM. 

POPROŚ DZIECKO, ABY WŁOŻYŁO DŁONIE DO OTWORÓW   ZASŁONY  I WYBRAŁO JEDEN 

PRZEDMIOT. POPROŚ , ABY GO  NAZWAŁO . JEŚLI DZIECKO NIE NAZYWA ,POPROŚ JE, ABY 

WYCIĄGNĘŁO DŁONIE Z OTWORÓW I WSKAZAŁO ODPOWIEDNI OBRAZEK.  

KIEDY DZIECKO WYBIERZE -NAZWIE-POKAŻE NA OBRAZKU PRZEDMIOT ZWIĄZANY ZE 

ŚWIĘTAMI POPROŚ, ABY WŁOŻYŁO GO DO  KOSZYCZKA. 

ZAKOŃCZ ZABAWĘ ,KIEDY W KOSZYCZKU BĘDĄ JUŻ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ŚWIĄTECZNE 

6. PODZIĘKUJ DZIECKU ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ ,NAZWIJCIE OBRAZKI LUB PRZEDMIOTY W 

KOSZYCZKU,A NASTĘPNIE POMÓŻ MU POSPRZĄTAĆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEG: 

MICHAŁ: 

Rewalidacja -zadania 

Opr. K.O. 

 Michał R. 

 

1. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór samogłosek ,można je wydrukowac ,ale I można 

je samemu napisać. Rozkładamy  duże samogłoski  na stole, dokładamy do nich mniejsze , 

wydajemy polecenie: “Gdzie A, dołóż”. Dziecko samo dokłada lub pomagamy mu wskazać 

poprawne miejsce, z czasem wycofujemy podpowiedź 

 

A  O  E  I  U  Y 

A  O  E  I  U  Y 
2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować  do zeszytu. 

 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu  

kiełkuje /rzeżucha/  

 

Zagląda ciekawie  

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze /święconką/ 

 

3. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór cyferek ,można je wydrukowac ,ale I można je 

samemu napisać. Rozkładamy  duże cyferki  na stole, dokładamy do nich mniejsze , wydajemy 

polecenie: “Gdzie jest 1, dołóż”. Dziecko samo dokłada lub pomagamy mu wskazać poprawne 

miejsce, z czasem wycofujemy podpowiedź 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 


