
DRODZY RODZICE! 

W TYM TYGODNIU  TEMATEM GŁÓWNYM BĘDZIE  ZAPOZNANIE DZIECI Z MAPĄ EUROPY, Z SĄSIADAMI POLSKI, ORAZ  

FLAGA MI PAŃSTW  NALEŻĄCYCH  DO UNII  EUROPEJSKIEJ .. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM WSKAZÓWKI JAK PRACOWAĆ 

Z DZIECKIEM NAWIĄZUJĄC DO POSZCZEGÓLNYCH TEMATÓW DNIA. ŻYCZĘ UDANEJ PRACY. 

poniedziałek  04.05.2020 

 

ZADANIE 1.  funkcjonowanie osobiste  i społeczne (Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

BARDZO PROSZĘ ABYŚ POMÓGŁ DZIECKU  W PRZEPISANIU  PONIŻSZYCH ZDAŃ WEDŁUG WZORU. NA KOŃCU  MAMY  

NAPIS ,,POGODA”- PROSZĘ ABY  DZIECKO SPOJRZAŁO W OKNO I  NARYSOWAŁO  ZAOBSERWOWANĄ POGODĘ NP. 

CHMURA, DESZCZ, SŁOŃCE.( robimy tylko te polecenia, które są w danym dniu tzn. w poniedziałek  tylko zadania z poniedziałku)   

         4  MAJ 2020 ROK 

         PONIEDZIAŁEK 

        TEMAT: EUROPA  NASZYM  KONTYNENTEM 

         POGODA                  WIOSNA   

Zadanie 1.     Zajęcia rozwijające komunikację ( Jagoda ,Oliwia, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAM TEKST.PROSZĘ,ABY DZIECKO ODCZYTAŁO JEGO TREŚĆ LUB 

WYSŁUCHAŁO.NASTĘPNIE NALEŻY PRZEPISAĆ GO DO ZESZYTU. 

 

EUROPA  TO CZĘŚĆ ŚWIATA LEŻĄCA NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, NA POGRANICZU 

PÓŁKULI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, KTOREJ CZĘŚĆ KONTYNENTALNA STANOWI 

WRAZ Z AZJĄ  KONTYNENT EUROAZJĘ. 

ZADANIE 2. 

DROGI RODZICU! 

PROSZĘ ABY DZIECKO WSKAZAŁO NA ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ KARCIE PRACY EUROPĘ  I 

POLSKKĘ.NASTĘPNIE NALEŻY NAPISAĆ PO WZORZE SŁOWO EUROPA.JEŻELI DYSPONUJECIE W DOMU 

ATLASAMI GEOGRAFICZNYMI TO POKAŻCIE JE DZIECKU.MOŻECIE RÓWNIEŻ ZAPOZNAĆ SIĘ Z 

ZAMIESZCZONYMI LINKAMI, KTÓRE ZOBRAZUJĄ DZIECKU TEMATYKĘ O EUROPIE. 

https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48 

https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48
https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zajęcia rozwijające kreatywność (Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

NAPISZ NA KARTCE A4 SŁOWO  EUROPA. NASTĘPNIE NALEŻY WYKLEIĆ TEN WYRAZ 

SZNURKIRKIEM, PLASTELINA LUB INNYM DOSTEPNYM W DOMU MATERIAŁEM 

PLASTYCZNYM. 

 

Wtorek  05.05.2020 

ZADANIE 1.  funkcjonowanie osobiste  i społeczne  ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

BARDZO PROSZĘ ABYŚ POMÓGŁ DZIECKU  W PRZEPISANIU  PONIŻSZYCH ZDAŃ WEDŁUG WZORU. NA KOŃCU  MAMY  

NAPIS ,,POGODA”- PROSZĘ ABY  DZIECKO SPOJRZAŁO W OKNO I  NARYSOWAŁO  ZAOBSERWOWANĄ POGODĘ NP. 

CHMURA, DESZCZ, SŁOŃCE 



          5   MAJ 2020 ROK 

         WTOREK  

        TEMAT: MAPA  ŚWIATA  

         POGODA                  WIOSNA                                                         

Zadanie 2. Zajęcia rozwijające komunikację  (Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ TEKST O MAPIE. PROSZĘ ABY DZIECKO ODCZYTAŁO LUB WYSŁUCHAŁO 

JEGO TREŚĆ A NASTĘPNIE PRZEPISAŁO DO ZESZYTU. 

MAPA TO ZMNIEJSZONY  I UOGÓLNIONY OBRAZ ZIEMI. JEST ONA 

PODSTAWOWYM ŹRÓDŁEM WIEDZY O ŚWIECIE, A TAKŻE 

GŁÓWNYM NARZĘDZIEM GEOGRAFA. MAPA PRZEDSTAWIA 

ZBIÓR WSZYSTKICH KONTYNENTÓW. 

WSKAŻ  /OTOCZ  PĘTLĄ  PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ: 

1. MAPA  TO:    ZABAWKA  ,  OBRAZ ZIEMI,      KOLORWANKA 

2. MAPA NARZĘDZIE  PRACY:      GEOGRAFA, KUCHARZA, MUZYKA 

3. MAPA PRZEDSTAWIA:  ZBIÓR KONTYNENTÓW, ZBIÓR ZABAWEK, ZBIÓR 

 

Zadanie 1. Zajęcia rozwijające kreatywność ( Zuzanna,Oliwia,Jagoda)  

DROGI RODZICU! 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAM  PRZYKŁADOWĄ MAPĘ ŚWIATA.PROSZĘ ,ABY DZIECKO POKOLOROWAŁO ( BIAŁO-CZARNĄ 

MAPĘ) WEDŁUG WZORU MAPY KOLOROWEJ. 

                                 

 

 



 

 

 

Środa  06.05.2020 

ZADANIE 1.  funkcjonowanie osobiste  i społeczne  ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

 BARDZO PROSZĘ ABYŚ POMÓGŁ DZIECKU  W PRZEPISANIU  PONIŻSZYCH ZDAŃ WEDŁUG 

WZORU. NA KOŃCU  MAMY  NAPIS ,,POGODA”- PROSZĘ ABY  DZIECKO SPOJRZAŁO W OKNO I  

NARYSOWAŁO  ZAOBSERWOWANĄ POGODĘ NP. CHMURA, DESZCZ, SŁOŃCE 

 

      6   MAJ 2020 ROK 

      ŚRODA 

      TEMAT: POLSKA  NA   MAPIE   EUROPIE 

      POGODA                  WIOSNA   

Zajęcia rozwijające kreatywność (Zuzanna, Jagoda, Oliwia) 

Drodzy Rodzice! 

PROSZĘ, WESPRZYJCIE DZIECKO W WYKONANIU ULUBIONEJ POTRAWY, KTÓRA JEST 

SYMBOLEM WYBRANEGO KRAJU EUROPEJSKIEGO ( Np. Włochy-spagetti, pizza, tiramisu, Francja: 

bagietka, omlet, Niemcy: pieczona kiełbasa, strucla- oczywiście to tylko przykłady -dziecko zdecyduje 

samo ,która  potrawę ,i  z jakiego kraju będzie chciało wspólnie z mamą przyrządzić. 

 

 

 

 



 DROGI  RODZICU! 

PROSZĘ, ABY DZIECKO ODCZYTAŁO/WYSŁUCHAŁO  PONIŻSZY TEKST. NASTĘPNIE 

NALEŻY TREŚĆ PRZEPISAĆ DO ZESZYTU I ODPOWIEDZIEĆ NA ZAMIESZCZONE 

PYTANIA.( FORMA USTNA) LUB WSKAZAĆ ODPOWIEDŹ.PO WYKONANIU TEGO ZADANIA 

WYTNIJCIE DROGIE DZIECI ZAMIESZCZONE FLAGI , WKLEJCIE DO ZESZYTU I 

PODPISZCIE.PO WYKONANIU TEGO ZADANIA ZACHĘCAM DO OBEJRZENIA FILMIKU 

TEMATYCZNEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Czwartek 07.05.2020 

ZADANIE 1.  funkcjonowanie osobiste  i społeczne  ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! BARDZO PROSZĘ ABYŚ POMÓGŁ DZIECKU  W PRZEPISANIU  PONIŻSZYCH ZDAŃ 

WEDŁUG WZORU. NA KOŃCU  MAMY  NAPIS ,,POGODA”- PROSZĘ ABY  DZIECKO SPOJRZAŁO W OKNO I  

NARYSOWAŁO  ZAOBSERWOWANĄ POGODĘ NP. CHMURA, DESZCZ, SŁOŃCE 

      7   MAJ 2020 ROK 

      CZWARTEK 

      TEMAT: SĄSIEDZI  POLSKI 

      POGODA                  WIOSNA   

Zadanie 1,Zajęcia rozwijające kreatywność (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

DRODZY RODZICE!  

PROSZĘ,ABY DZIECKO WSKAZAŁO SĄSIADÓW POLSKI.NASTĘPNIE WYCIEŁO FLAGI 

ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KARCIE PRACY I WKLEIŁO W ODPOWIEDNIE MIEJSCE.ZAMIESZCZM 

LINK DO  FILMIKU TEMATYCZNEGO  

https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w 

https://www.youtube.com/watch?v=YVs_1ghkEj8 

 

PO WYKONANIU KARTY PRACY I OBEJRZENIU ZAMIESZCZONYCH FILMIKÓW 

WYBIERZCIE SOBIE DROGIE DZIECI FLAGĘ DOWOLNEGO KRJU EUROPEJSKIEGO I 

WYKONAJCIE JĄ ZE WSPARCIEM WASZYCH RODZICÓW. 

Materiały plastyczne potrzebne do wykonania flagi : kolorowy papier, klej, nożyczki , taśma 

klejąca, patyczek . 

Możecie również wykonaną flagę wykleić kulkami z bibuły, plasteliną wydzieranką. Poniżej  

zamieszczam przykłady. 

 

 
 
 



KARTA PRACY DO ZADANIA 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek  08.05.2020 

ZADANIE 1.  funkcjonowanie osobiste  i społeczne  ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! BARDZO PROSZĘ ABYŚ POMÓGŁ DZIECKU  W PRZEPISANIU  PONIŻSZYCH ZDAŃ 

WEDŁUG WZORU. NA KOŃCU  MAMY  NAPIS ,,POGODA”- PROSZĘ ABY  DZIECKO SPOJRZAŁO W OKNO I  

NARYSOWAŁO  ZAOBSERWOWANĄ POGODĘ NP. CHMURA, DESZCZ, SŁOŃCE 

      8   MAJ 2020 ROK 

      PIĄTEK  

      TEMAT: UNIA EUROPEJSKA 

      POGODA                  WIOSNA   

Zadanie 1,Zajęcia rozwijające komunikacje  (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

DRODZY RODZICE!  

PROSZĘ , ABY DZIECKO UZUPEŁNIŁO ROZSYPANKĘ SYLABOWĄ ,A NASTĘPNIE 

POKOLOROWAŁO FLAGĘ UNI EUROPEJSKIEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIE 2. 

DRODZY RODZICE! 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAM  FILMIK EDUKACYJNY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.PROSZĘ 

ODTWORZYĆ GO NA TABLECIE, KOMPUTERZE, TELEFONIE A NASTĘPNIE PROSZĘ ,ABY DZIECKO 

POKOLOROWAŁO ZAMIESZCONY OBRAZEK. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4


Zajęcia rozwijające kreatywność muzyka 

                       1. TEMAT ZAJĘĆ:  Przypominamy i utrwalamy nasz Hymn Państwowy i Hymn Szkoly -  poniedziałek 

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do szkoły. 

1. JAGODA - RODZICU . kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu i 

dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

OLIWIA, ZUZIA… Proszę Rodziców o przeczytanie wyliczanki, wykonując razem z dzieckiem proste polecenia 

KLASZCZEMY NA POWITANIE   

Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  

TUPIEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  

SKACZEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  

TAŃCZYMY NA POWITANIE  
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

2. Drogi Rodzicu, przypomnij dziecku, kiedy i jakie obchodziliśmy 3 majowe święta narodowe. Jeżeli dziecko wie, niech 

samo odpowie. (1 maja- Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji). Są to święta, podczas których 

wszyscy Polacy, mali i duzi, w kraju i za granicą świętują w te dni. Obecnie w święta te zazwyczaj świętujemy poprzez różnego 

typu parady, marsze, zawody sportowe i pikniki rodzinne, organizowane są liczne pochody w różnych miastach w Polsce. 

Odbywają się także oficjalne uroczystości, gównie o charakterze wojskowym, podczas których wykonywany jest Hymn 

państwowy. Hymn państwowy ma 4 zwrotki, dlatego dzisiaj przypomnimy go sobie i wspólnie zaśpiewamy. Poniżej są linki, w 

których hymn wykonują dorośli ubrani w historyczne stroje oraz małe dzieci.  

                     https://www.youtube.com/watch?v=uB_SbEYPx2E 

                    https://www.youtube.com/watch?v=ExX_i251Q0s&t=9s 

3. W naszej szkole też śpiewamy hymn państwowy podczas różnych ważnych uroczystości., * początek roku szkolnego,   

*andrzejki,   *jasełka,  *koniec roku szkolnego,  * uroczyste apele, np.3 maja, 11 listopada 
4. Podczas śpiewania lub słuchania hymnu państwowego stajemy na baczność. Jagoda, Zuzia, Oliwia  - pokażcie, jak stoimy na 

baczność? 

Proszę Rodziców OLIWII I ZUZI o wolne przeczytanie słów hymnu państwowego 

        1.  Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 

                 Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. 

    Refren :Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. 

                 Za twoim przewodem złączym się z narodem. 

      2.  Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. 

                  Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. 

       3.  Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, 

                 Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. 

      4.  Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany – 

               Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany.        

 

 

5. JAGODA - Posłuchaj i oglądnij jeszcze jedno wykonanie naszego Hymnu państwowego. 

Zwróćcie uwagę, że grany jest na skrzypcach, o których niedawno się uczyliśmy a śpiewają i grają górale. 

https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI 

 

6. Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych szkół ma też swój własny hymn. Śpiewamy go na uroczystościach, podczas apeli 

porządkowych. Uczyliśmy się na zajęciach i teraz przypomnimy słowa. Czy pamiętacie, o kim jest mowa w hymnie i jak nazywa 

się postać, która całe swoje życie walczyła o niepełnosprawnych? Rodzicu, powiedz dziecku, że tą osoba jest Maria 

Grzegorzewska. Proszę Rodziców o wolne czytanie naszego hymnu szkoły. Jagoda osłuchuje i próbuje uczyć się na pamięć. 

1. Przez całe życie chciała, nieść szczęście ludziom skrzywdzonym i ciężko pracowała, by nikt nie był odrzucony. 

Refren: To dzięki naszej patronce, dziś każdy z nas to powie, to prostę, piękne zdanie NIE MA KALEKI, JEST CZŁOWIEK.  

2. Choć dawno już odeszła, my o niej pamiętamy. By inne też ją znali, piosenkę tą śpiewamy… 

 

Drogi Rodzicu, Jeżeli dziecko nie umie słów na pamięć, pomóż mu oswoić się ze słowami naszego hymnu szkoły.  

                                   ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

                       2. TEMAT ZAJĘĆ:  Polskie symbole narodowe – Polak Mały  wtorek  

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do szkoły. 

JAGODA RODZICU, Kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu i dziecku 

zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=uB_SbEYPx2E
https://www.youtube.com/watch?v=ExX_i251Q0s&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs


OLIWIA, ZUZIA… Proszę Rodziców o przeczytanie wyliczanki, wykonując razem z dzieckiem proste polecenia 

KLASZCZEMY NA POWITANIE   

Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  

TUPIEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  

SKACZEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  

TAŃCZYMY NA POWITANIE  

Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

1. JAGODA, RODZICU,  kliknij w link i posłuchajcie krótkiego przypomnienia o naszych symbolach narodowych  

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=279s 

 

Proszę Rodziców o przypomnienie dziecku,  jakie mamy polskie symbole narodowe?  W jakich barwach jest nasza flaga? 

Jaki ptak jest na polskim godle? Jak nazywa się polski hymn państwowy?   

 

2. Przyjrzyjcie się uważnie razem z dzieckiem wskażcie, które polskie symbole narodowe są prawidłowe? 

   

 

3. JAGODA - Drogi Rodzicu, kliknij w poniższy link i wysłuchajcie 

z dzieckiem piosenki do słów znanego wiersza „Katechizm polskiego dziecka” ( Kto ty jesteś?). 

                           https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8  

 

4. Kolejne i ostatnie zadanie dla Jagody i Zuzi polega na tym, że Rodzic zadaje pytanie a dziecko odpowiada.   

OLIWIA osłuchuje się z wierszem, który Rodzic jej czyta  

                Katechizm polskiego dziecka 

— Kto ty jesteś? — Polak mały. 

— Jaki znak twój? — Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi. 

— W jakim kraju? — W polskiej ziemi. 

— Czym ta ziemia? — Mą Ojczyzną. 

— Czym zdobyta? — Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? — Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? — W Polskę wierzę.  

— Coś ty dla niej? — Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? — Oddać życie. 
 

5. Proszę Rodziców o powtórzenie dziecku słów naszego hymnu szkoły. 

 

Wychowanie fizyczne  04.05.2020r. 

Temat: Zabawy i gry z dźwiganiem i mocowaniem.   

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję. 

 

Wykonajcie poniższe ćwiczenia: 

Marsz w miejscu - 3 min. 

 

przeciąganie w siadzie 

Dzieci (rodzeństwo bądź rodzic-dziecko) siadają w parach, przodem do siebie (siad rozkroczny) stopy zwarte ze 

stopami współćwiczącego. Dzieci trzymają szarfy wspólnie oburącz. Jedno z ćwiczących przechodzi do leżenia tyłem, 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=279s
https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8


przeciągając współćwiczącego do skłonu w przód, po czym następuje zamiana ról. Dzieci zaczynają się przeciągać na 

znak : kto silniejszy? 

05.05.2020r. Temat:  Zabawy i gry bieżne. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję. 

 

Witam was moi mili. Dziś zaproponuję wam zabawę o ciekawej nazwie Kierat. 

 

Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych: krzesło, 

miotła, sznurek. 

 

 

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza w domu  stadionie, polanie okrążenie, na którym ustawia lub 

wyznacza przeszkody o niewielkiej wysokości. Uczestnicy pokonują trasę kilkakrotnie w formie luźnego biegu. 

Odmiana: -Uczestnicy wykonują jedno lub dwa okrążenia na czas.  

06.05.2020r. 

Temat: Zabawy i gry kopne.  

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

1.Dzieci chodzą po pokoju z rozrzuconymi nadmuchanymi balonami. Na dźwięk klaskania w dłonie  każde dziecko wykopuje 

balon do moment kiedy osoba nie skończy klaskać, ćwiczenie powtarzamy kilka razy. (ćwiczenie można wykonać na podwórku 

używając lekkich piłek) 

2. Dzieci formują z gazety kilka kulek, ustawiają kulki na środku pokoju. Na sygnał podbiegają do kulek i wykopują je na drugą 

stronę pokoju. ( ćwiczenie można wykonać na powietrzu z użyciem lekkich piłek, bądź tak jak w przypadku mieszkania 

gazet)07.05.2020r. 

07.05.2020r. 

Temat: Zabawy rytmiczne , taneczne, inscenizowane 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 Można puścić muzykę z Internetu np. utwór R.Dziekańskiego „W lesie” 

 

„Zbieramy grzyby” Podczas muzyki dzieci naśladują zbieranie grzybów (co chwila wykonują skłon, wyprost i idą dalej). Na 

przerwę w muzyce i hasło „Muchomor” stają na jednej nodze i łączą ręce nad głową, na hasło „Borowik” kucają, trzymając ręce 

łukiem nad głową.  

Miłej zabawy. 

 

Religia KATECHEZA 1 

TEMAT: TYDZIEŃ BIBLIJNY W KATECHEZIE; LIST PANA BOGA DO NAS 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie proszę 

Każdego dnia otrzymujemy wiele wiadomości. Tak wiele osób coś do nas mówi, a w dzisiejszych czasach otrzymujemy mnóstwo wiadomości 

elektronicznych. Co chwilę przychodzą do nas smsy, zamieszczamy posty na facebooku, otrzymujemy e-maile, a coraz rzadziej otrzymujemy 

list. 

Kto z was otrzymał ostatnio jakiś list, ale taki zwykły, najlepiej ręcznie pisany, wysłany w kopercie ze znaczkiem? 

Jest jednak jeden list, który możemy otrzymać każdego dnia, on został wysłany już dawno temu, ale wciąż jest aktualny. Mowa o Piśmie 

Świętym. 



Drodzy Rodzice jeżeli posiadacie w domu egzemplarz Pisma Świętego, może być również ilustrowana Biblia dla Dzieci pokażcie proszę je 

swojemu Dziecku. 

Pismo Święte to słowa skierowane przez Boga do każdego człowieka, także do Ciebie i do mnie! 

Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Piśmie Świętym. Wiemy, że jest to list, który Bóg napisał do nas, a my powinniśmy go czytać. 

Zapraszam Was do obejrzenia filmu animowanego o Piśmie Świętym 

https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA 

Po obejrzeniu, proszę, wymień dwie nazwy ksiąg Pisma Świętego i prześlij odpowiedź do swojego wychowawcy lub zrób zdjęcie i prześlij je. 

Dla chętnych 

Wysłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=KbouLSLatCs 

KATECHEZA 2 

TEMAT: MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI 

 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie, proszę. 

 

Maryja jest najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych problemach mówi Jezusowi i prosi by On nam pomagał. 

Maryja zawsze wspierała Jezusa. Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie było przy Nim tych, którym przywrócił zdrowie, którym wyświadczał dobro. 

Uciekli również Jego uczniowie. Została tylko Maryja oraz najmłodszy z uczniów – Jan. Jezus widząc swoją Matkę i ukochanego ucznia – Jana,  

w słowach „Oto Matka Twoja” wskazał Janowi, że Maryja będzie matką wszystkich ludzi. 

W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją oddajemy cześć dobremu Bogu. W Polsce najbardziej 

znane są: Jasna Góra, Licheń, Gietrzwałd, Limanowa, Święta Lipka oraz Rokitno, gdzie znajdują się Jej obrazy lub figury.  

 

Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy Jej obrazie lub figurze 

Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice 

 

Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego to Jasna Góra, nazywana często duchową stolicą Polski. Jest to 

klasztor położony na wzgórzu zwanym Jasną Górą w mieście Częstochowa. 

Wiemy, że stolicą Polski jest Warszawa, wcześniej był nią Kraków. Jasna Góra jednak zawsze była miejscem, gdzie Polacy spotykali się ze 

swoją Matką. Tam czuli się wolni, nawet wtedy, gdy Polska była w niewoli. 

     OPOWIADANIE 

 Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli uciec. Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć 

z miejsca. Ze złości pocięli szablą obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo zniszczony obraz wrócił do klasztoru. Król Polski zajął się 

jego odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym malarzom. Ci jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych cięciem 

szabli. I tak nawet do dzisiaj możemy je oglądać. 

 Maryja ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi, a szczególnie na tych, którzy się modlą razem z Nią. 

Polacy bardzo polubili tę twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich kłopotach i zmartwieniach. Do Niej zwracali się 

również wtedy, gdy na nasz kraj napadli wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo szybko zdobyli Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do Jasnej 

Góry. Był to już ostatnie ważne miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie 

natomiast tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się zwycięstwem rycerzy Maryi. Cudowna 

obrona Jasnej Góry zmobilizowała Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję 

Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie. Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do 

apelu, śpiewając o godzinie 21:00 „Maryjo Królowo Polski...”. 

 

Wysłuchaj piosenki i módl się codziennie jej słowami 

https://www.youtube.com/watch?v=4yCnWRY0zSQ  

Namaluj Matkę Bożą i u Jej stóp bukiet kwiatów. Pracę wyślij do Wychowawcy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA
https://www.youtube.com/watch?v=KbouLSLatCs
https://www.youtube.com/watch?v=4yCnWRY0zSQ


 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE  ( JAGODA, ZUZANNA, OLIWIA) 

Przepis na masę solną: 

Szklanka mąki, szklanka soli, pół szklanki wody, całość wyrobić na gładką masę. 

Kochani rodzice, podaję przepis na masę solną, proszę pomóżcie swoim dzieciom przygotować ją ( dzieci mogą wygniatać to dla 

nich świetne ćwiczenie). 

Na dzisiejszym kółku z masy solnej dzieci mają zrobić kotka. Na zdjęciu podpowiadam jakiego ( możliwa jest też własna 

twórczość).Aby wykonać kota należy zrobić szablon z papieru, następnie rozwałkować masę na ok 0,5 – 07 cm grubości i od 

szablonu nożykiem wyciąć kota, następnie uformować głowę z uszami, dokleić oczy, wąsy. Po wyschnięciu masy, kotka należy 

pokolorować. Następnie proszę zrobić zdjęcie i  wysłać do swojej wychowawczyni. Jeżeli zostanie trochę masy, to można zrobić 

różne ozdoby według własnego pomysłu lub podpatrzeć wpisując w Google np. prace z masy solnej. Życzę satysfakcji z 

wykonanych prac. 

 

 

REWALIDACJA   ( JAGODA)  06.05.2020 

Temat: Wiosna 

Rodzicu, przeczytaj polecenie córce. Pomóż jej odczytać wyrazy. 

 

1. Uporządkuj nazwy zwierząt, wpisz wyrazy do tabeli. 

 

BOCIAN, LIS, NIEDŹWIEDŹ, KURA, MUCHA, PSZCZOŁA, CHSZĄSZCZ, SARNA, 

KOŃ, SROKA, SZPAK, MOTYL 

SSAKI PTAKI OWADY 

………………... ………………... ………………... 

………………… ………………… ………………… 

………………… ………………… ………………… 

………………… ………………… ………………… 

   



 

 

Pokoloruj oznaki wiosny. 

MOTYLE 

KROKUS 
 

 
 

PĄCZKI NA DRZEWACH ZŁOTE LISCIE 
 

GŁODNY NIEDŹWIEDŹ 

ODLOT JASKÓLEK 
 

 
 

ŚNIEG 
PRZYLOT BOCIANA 

 

 
  ŻNIWA

  

 

 

                 ŚPIĄCY NIEDŹWIEDŹ 
ŻNIWA

 

REWALIDACJA  07.05.2020  Jagoda S. II   (p. Agnieszka B.) 

Temat: Moje ulubione bajki… 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.  

Jagódko, wytnij elementy umieszczone na dole strony. Z której bajki one pochodzą? Przyklej je przy 

odpowiedniej postaci. Pamiętasz tytuły bajek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REWALIDACJA ( JAGODA) 

Drogi rodzicu zakryj odpowiedzi znajdujące się pod krzyżówką, a następnie proszę Cię o pomoc swojemu 

dziecku w rozwiązaniu krzyżówki.  

 

Pytania do krzyżówki:  

1. Fruwają w powietrzu   

2. Niezbędny do oddychania  

3. Żyje w wodzie   

4. Pora roku po zimie  

5. Zawierają dużo witamin  

6. Są ozdobą ogrodów  

7. Rosną w nim różne drzewa  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisz hasło:  

       

 

1. ptak 

2. tlen 

3. ryba 

4. wiosna 

5. owoce 

6. kwiaty 

7. las 

 

 1     

 2     

 3     

4       

5      

6       

 7    



 

REWALIDACJA ( JAGODA-środa); ZUZANNA ( poniedziałek) 

DROGI RODZICU. DZIECKO SAMODZIELNIE CZYTA POLECENIA. 

1.PRZEPISZ NA KARTKĘ ZDANIA I UZUPEŁNIJ BRAKUJĄCE WYRAZY. (WYRAZY POMOCNICZE SĄ POD TEKSTEM. 

MOŻESZ SKORZYSTAĆ TAKŻE Z PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ KARTEK KALENDARZA). 

MOJĄ OJCZYZNĄ JEST ………………………………………… 

JA JESTEM …………………………………………. 

MIESZKAM W …………………………….. 

W MOJEJ OJCZYŹNIE, KAŻDEGO ROKU OBCHODZIMY 

 ŚWIĘTA PAŃSTWOWE TAKIE JAK:         

1 MAJA JEST ŚWIĘTO ………………………………….  

2 MAJA OBCHODZIMY ŚWIĘTO…………………………… 

3 MAJA ŚWIĘTO …………………………………….. 

PRACY KONSTYTUCJI FLAGI 

POLSCE POLSKA POLKĄ 

                     

                  

LOGOPEDIA ( ZUZANNA, JAGODA, OLIWIA) 

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 

      REWALIDACJA  (OLIWIA) 

Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie. 

     1.  WSKAŻ NA ILUSTRACJI 

-GDZIE JEST GODŁO POLSKI?                                      

-GDZIE JEST FLAGA POLSKI 

 -GDZIE JEST MAPA POLSKI 

 

               
Drogi rodzicu, poproś dziecko, aby przyniosło sobie kartkę i gługopis. Następnie połóż przed dzieckiem napis 

POLSKA i przeczytaj dziecku polecenie. 

 

1. ODWZORUJ NAZWĘ NASZEJ OJCZYZNY. 



              POLSKA 
Rodzicu, daj dziecku kartkę, przedziel ją na pół w poziomie i przeczytaj dziecku polecenie. Zwróć uwagę, aby samo 

prawidłowo dobrało kolory. 

2. POMALUJ FARBAMI FLAGĘ POLSKI. 

 

AAC   ( OLIWIA) 

DROGI RODZICU ! Poproś dziecko, aby połączyło symbol z odpowiednim obrazkiem. 

Pomóż dziecku narysować łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka. 

 

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2 , a następnie wskazanie takich 

zwierzątek , które znajdują się na obrazku numer 1.  



 

REWALIDACJA (OLIWIA) 

OLIWIO! POKOLORUJ OBRAZEK 

Oliwio, pokoloruj obrazek. (Źródło: panimonia.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

AAC ( ZUZANNA) 

KOMBINATORYKA WYRAZOWA  

DWIE SAMOGŁOSKI W WYRAZACH   

ĆWICZENIE 1.Przeczytaj wyrazy i połącz w pary te, które mają dwie takie same 

samogłoski. Wpisz pary pod właściwymi układami samogłoskowymi 

 

 

a - a           a - o          e - a        o - a _________        

_________      _________      _________ _________       

_________      _________      _________ 

o - o           u - a          y - a            

_________       _________       __________        _________       

_________       __________ 
 

ĆWICZENIE 2. 

Z wyrazów z poprzedniego ćwiczenia usunięto samogłoski. Uzupełnij je z 

pamięci. 

m _ p _    z _ p _    k _ z _     p _ z _    n _ t _ 

m _ w _    r _ b _    l _ t _      t _ t _     m _ l _ 

c _ n _     s _ l _     w _ d _    k _ w _ 

 

mapa  koza   cena   molo   nuta   lato   pyza 

woda   solo   mewa   kawa   ryba   tato   zupa  



 

 

 

 

 

 

 

 

REWALIDACJA (ZUZANNA) wtorek 

DROGI RODZICU. DAJ DZIECKU KARTKĘ I POPROŚ, ABY PRZECZYTAŁO POLECENIE. 

WSPIERAJ DZIECKO PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA. 

1. PRZEPISZ WYRAZY I UZUPEŁNIJ BRAKUJACE LITERY. NARYSUJ FLAGĘ POLSKI I 

POWIEDZ JAKIE MA KOLORY. 

 

 

REWALIDACJA  ( ZUZANNA)  środa 

RODZICU, PRZECZYTAJ DZIECKU LEGENDĘ, A NASTĘPNIE ZADAJ PYTANIA NA KTÓRE DZIECKO POWINNO 

ODPOWIEDZIEĆ. 

1.POSŁUCHAJ LEGENDY O BIAŁYM ORLE. ODPOWIEDZ NA PYTANIA? 

 

-JAK NAZYWALI SIĘ BRACIA? 



-JAKIEGO PTAKA UJRZELI BRACIA? 

-JAKI PTAK JEST SYMBOLEM POLSKI 

 

 

 

 

 



 

 

 

REWALIDACJA (ZUZANNA)  wtorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REWALIDACJA ( ZUZANNA)  czwartek 

 

 


