
 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY. 

DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 06.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Drogi rodzicu! Głośno przeczytaj dziecku polecenia. Pomóż w  przygotowaniu śniadania. Nie wyręczaj, tylko 

nakieruj. Pamiętaj, że  wasze dziecko potrafi z niewielką pomocą nakryć do stołu przed śniadaniem. Świetnie 

radzi sobie również z myciem kubka i talerza oraz wycieraniem stołu. 

1. PRZYGOTUJ Z POMOCĄ MAMY ŚNIADANIE.  

-NAKRYJ DO STOŁU.  

-KULTURALNIE SPOŻYWAJ POSIŁEK.  

-PO ŚNIADANIU UMYJ TALERZ I KUBEK.  

-POWYCIERAJ STÓŁ. 

-UMYJ ZĘBY. 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek. Rodzic pomaga                                 

w narysowaniu na kartce buźki, którą dziecko wskazało. 

2. POKAŻ NA OBRAZKU  JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?  

    NARYSUJ NA KARTCE BUŹKĘ KTÓRĄ WSKAZAŁEŚ. 
Rodzic układa przed dzieckiem wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa dni tygodnia według 

kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 

3. UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

 

Rodzic czyta dziecku polecenie i pomaga w nazywaniu i wskazywaniu produktów w koszyczku. 

1. JUŻ ZA KILKA DNI ŚWIĘTA WIELKANOCNE. JEDNĄ Z TRADYCJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH JEST 

PRZYGOTOWANIE POKARMÓW DO ŚWIĘCENIA. POKARMY TE UKŁADA SIĘ W KOSZYCZKU. PRZYJRZYJ 

SIĘ UWAŻNIE CO SIĘ W NIM ZNAJDUJE I NAZWIJ TE PRODUKTY. 

 

 

 



KOSZYK WIELKANOCNY 

 
Rodzic czyta polecenie dziecku i pomaga w wykonaniu zadania. Rodzic nazywa i wskazuje kolejne 

produkty, następnie mówi „Pokaż gdzie jest  babka wielkanocna”, „Pokaż, gdzie są jajka”, „Pokaż, gdzie 

jest kiełbasa” itd. Cierpliwie czeka, aż dziecko wskaże.  

2.  POKAŻ PALCEM NA OBRAZKACH, KTÓRE PRODUKTY WŁOŻYSZ DO KOSZYKA WIELKANOCNEGO.  

 

                     
 

             
 

     

 



ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOSĆ: 

Rodzic daje dziecku kartkę z narysowanym  koszykiem (może być podobny jak na obrazku, lecz ilość 

jajek w koszyku powinna być taka sama). Następnie rodzic czyta polecenie dziecku. 

1. ZADANIE DLA ADAMA: 

-POKOLORUJ TRZY JAJKA  NA RÓŻOWO 

-POKOLORUJ DWA JAJKA NA ŻÓŁTO 

-POKOLORUJ TRZY JAJKA NA ZIELONO 

-POKOLORUJ JEDNO JAJKO NA NIEBIESKO 

-POKOLORUJ KOSZYK NA BRĄZOWO 

-POKOLORUJ KOKARDĘ NA CZERWONO. 

1.ZADANIE DLA HUBERTA: 

-POMALUJ JAJKA NA ZIELONO 

-POMALUJ KOSZYK NA BRĄZOWO. 

-POMALUJ KOKARDĘ NA CZERWONO. 

 

1.ZADANIE DLA KACPRA: 

-POMALUJ JAJKA NA ŻÓŁO 

-POMALUJ KOSZYK NA BRĄZOWO 

-POMALUJ KOKARDĘ NA CZERWONO 

 

 

 

 

 

KOSZYK Z PISANKAMI 



W-F 06.04.2020r. 

Drodzy rodzice i opiekunowie  

Zwracam się z prośbą, abyście pomogli swoim dzieciom w codziennej aktywności ruchowej. Może się 

okaże, że jest to alternatywa dobrej zabawy dla całej rodziny. 

Temat: Rzuty do celu. 

Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom narysować planszę do rzutów jak na załączonym rysunku (możecie 

stworzyć ją na kartonie, kartce, na podłodze za pomocą taśmy malarskiej. Wyznaczcie kilka linii z których 

dziecko będzie rzucać do celu.  

Do rzutów można użyć nakrętek od butelek, skarpetek zwiniętych w kulkę, woreczków jak ktoś posiada. 

Może zorganizujecie  rodzinne zawody i sprawdzicie kto najlepiej rzuca do celu. Dobrej zabawy  

 
 

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”– 6.04.2020r. 
Opracowała: B. Góra 

Temat: Zajączek wielkanocny- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem rolek po papierze 

toaletowym 

 
DRODZY RODZICE  – PRZECZYTAJCIE PROSZĘ DZIECIOM GŁOŚNO ZADANIE NA DZIŚ! 
TEMATEM DZISIEJSZYCH ZAJĘĆ JEST ZAJĄCZEK WIELKANOCNY. WYKORZYSTAĆ DO TEGO CELU MOŻECIE ROLKI PO 
PAPIERZE TOALETOWYM I MATERIAŁY DO OZDABIANIA: KOLOROWY PAPIER LUB FARBY, WYCINANKI, GOTOWE 
OCZKA I PUCHATE BĄBELKI ( NA OGONEK, NOSEK). POTRZEBNY BĘDZIE TEŻ KLEJ. 
 
A OTO SPOSÓB WYKONANIA: 

- PRZYŁÓŻ ROLKĘ DO KOLOROWEGO PAPIERU I WYTNIJ PASEK, KTÓRYM OKLEISZ ROLKĘ . 
- NASTĘPNIE WYTNIJ DWA PASKI O DŁUGOŚCI 10 CM I SZEROKOŚCI 1 CM, ZŁÓŻ JE NA 
PÓŁ – TO BĘDĄ USZY, A NASTĘPNIE PRZYKLEJ JE JAK NA ZDJĘCIU. 
- PRZYKLEJ GOTOWE OCZKA LUB NAMALUJ JE PISAKAMI 
- TERAZ DOMALUJ PISAKIEM NOSEK, WĄSY I PYSZCZEK  
- ZRÓB KULECZKĘ Z WATY LUB JEŚLI MASZ PUCHATEGO BĄBELKA TO PRZYKLEJ Z TYŁU 
ZAJĄCZKOWI OGONEK I GOTOWE! 
 
JEŚLI NIE MASZ KOLOROWEGO PAPIERU TO MOŻESZ POMALOWAĆ ROLKĘ I PASKI 
PAPIERU NA USZY FARBĄ. 

 
MOŻECIE SWOJE ZAJĄCZKI DOWOLNIE UPIĘKSZAĆ NP. DOKLEIĆ MU ZIELONĄ TRAWKĘ Z PRZYCIĘTEJ BIBUŁKI LUB 
PAPIERU, MOŻNA DOKLEIĆ MALUTKĄ GAŁĄZKĘ BAZI, KOLOROWĄ PISANKĘ. 
 

W TEJ WERSJI ROLKI POMALOWANE SĄ FARBĄ, USZY ZROBIONE SĄ Z 
ŁYŻECZEK PLASTIKOWYCH, A NOSEK Z KULKI WATY LUB GOTOWEGO 
BĄBELKA. 
WYBIERZCIE TĘ WERSJĘ, Z KTÓREJ MATERIAŁY POSIADACIE, A JEŚLI 
CHCECIE ZRÓBCIE OBIE WERSJE- BĘDZIE SUPER. 
 
 
 



DRODZY RODZICE, W PRACACH PLASTYCZNO-TECHNICZNYCH WASZE DZIECI WYMAGAJĄ WSPOMAGANIA OSOBY 
DOROSŁEJ- ALE ZA TO UWIELBIAJĄ SIĘ BAWIĆ ZROBIONYMI PRZEZ SIEBIE PRACAMI, ŚWIETNIE ODGRYWAJĄ NIMI 
ROLE- POMÓŻCIE IM W TRUDNIEJSZYCH CZYNNOŚCIACH, BĘDZIE TO WSPANIAŁA ZABAWA DLA WAS WSZYSTKICH. 
 
KACPER I HUBERT –ŚWIETNIE DAJĄ SOBIE RADĘ Z MALOWANIEM DUŻYM PĘDZLEM, JEŚLI TA PRACA BĘDZIE DLA 
NICH ZBYT TRUDNA TO TAKI KSZTAŁT ZAJĄCZKA JAK PONIŻEJ MOGĄ POMALOWAĆ FARBAMI LUB WYKLEIĆ DO  
WYBORU: SKRAWKAMI BIBUŁKI, KOLOROWEGO PAPIERU, KULKAMI WATY LUB „KOTKAMI” BAZI.  
PROSZĘ, ABY RODZICE NARYSOWALI LUB WYDRUKOWALI KSZTAŁT ZAJACZKA. 
SWOJE PRACE ZACHOWAJCIE LUB SFOTOGRAFUJCIE- OCENIMY JE PO POWROCIE DO SZKOŁY. 
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WESOŁEJ ZABAWY – B.GÓRA 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adam Ł. – rewalidacja indywidualna 06.04.2020 

Temat: Zabawa w sklep.  Zakupy cz. III  

Instrukcja dla Rodzica: Bazujemy na materiale wypracowanym na poprzednich zajęciach, a więc na 

kartkach z wklejonymi produktami spożywczymi. Dzisiaj do zajęć potrzebujemy długopis lub pisak. 

Proszę najpierw o przeczytanie Adamowi  poleceń. Następnie niech przeczyta je samodzielnie. Proszę o 

dyskretną pomoc przy wykonywaniu zadań. 

Drogi Adamie! 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym roku wszyscy spędzimy je inaczej niż w poprzednich latach. Nikt 

się tego nie spodziewał. Na pewno w Twoim domu przygotowujecie się do tych świąt. Nie zabraknie z 

pewnością świątecznych potraw. Podzielicie się święconką. Skosztujecie żurku, białej kiełbasy, będziecie 

objadali się jajkami. Nie zabraknie również babki wielkanocnej czy mazurka i wielu innych smakołyków. 

Na pewno postaracie się, aby te święta mimo wszelkich przeciwności, były dla Ciebie i Twojej Rodziny 

bardzo radosne. Chciałabym i ja, choć na dużą odległość, dzisiaj pobawić się z Tobą świątecznie. Dzisiaj 

dalej pobawimy się w sklep, ale tym razem zrobimy świąteczne zakupy. Do dzieła! 

1. Zastanów się i przypomnij sobie, jakie potrawy wielkanocne znajdują się w Twoim domu na 

wielkanocnym stole. Wymień je głośno. Jeśli czegoś nie pamiętasz, poproś mamę. Na pewno 

pomoże Ci sobie przypomnieć. Albo zerknij do swoich kart pracy, a w nich do zadań, które już 

wykonywałeś. 

2. Odszukaj produkty, które należy zakupić.  

3. W jakim dziale sklepowym je znalazłeś? 

4. Weź do ręki długopis lub flamaster i otocz pętlą te artykuły, które znajdą się na Waszym 

wielkanocnym stole. 

5. Nazwij je. 

6. Poproś Rodzica, aby podpisał nazwy tych artykułów np. JAJKA, KIEŁBASA itp. 

7. Na osobnej kartce (może być z zeszytu)  napisz je sam. 

8. Które z tych produktów spożywczych smakują Ci najbardziej? Co chętnie byś zjadł? 

9. Na osobnej kartce napisz ich nazwy.  

10. Teraz policz ile razem masz wszystkich zaznaczonych produktów. Zapisz tę liczbę w narożniku 

kartki. 

11. Ile masz ulubionych? Zapisz tę liczbę na kartce z ich nazwami. 

Pewnie spisałeś się doskonale! Życzę wspaniałych Świąt Wielkanocnych! 

Pani Gosia 

 

 

 

 

 

 

 



Hubert C. - rewalidacja indywidualna 06.04.2020 

Witam Cię, Hubercie!!! Witam Was, Rodzice! 

Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój. Będzie też potrzebny telefon z 

dostępem do internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie Hubertowi krótkiego tekstu: 

Hubercie, dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy 

zabawę! 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:  

1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi  nogami i 

swobodny dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie. 

2. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58   i  puścić 

Hubertowi do odsłuchania dwa, trzy razy.  

3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów piosenki tj.: 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce 

dziecka w swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi  dziecka 

w swoje dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i 

prosimy o powtórzenie: nieeeeee!!!! 

       4. Zakończenie zajęć: 

           Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie piosenki. W momencie, gdy                

           „jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę  

           poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie piosenki klaskając    

          w dłonie. 

Dziękuję Hubercie, dziękuję Rodzicu. Pewnie spisaliście się doskonale!  

Pozdrawiam i życzę zdrówka. 

Pani Gosia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58


Kacper L. - rewalidacja indywidualna 06.04.2020 

Witam Cię, Kacprze!!! Witam Was! 

Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój.  

Rodzica proszę o odczytanie Kacprowi krótkiego tekstu: 

Kacper, dzisiaj pobawimy się z wierszykiem. Proszę, wysłuchaj wierszyka dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę! 

(Rodzic wyraźnie czyta wierszyk): 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie. 

 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie. 

 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, jeśli wszystko bawi Cię  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie. 

  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, jeśli humor zniknął Ci  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą. 

  

Jeśli boisz dzisiaj się, krzycz o nieee  

Jeśli boisz dzisiaj się, krzycz o nieee  

Jeśli dzisiaj boisz się, krzycz o nie, o nie, o nie  

Jeśli boisz dzisiaj się, krzycz o nieee  

 

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, oczka zmruż  

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, oczka zmruż  

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, połóż się, połóż się  

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, oczka zmruż  

 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, jeśli wszystko bawi Cię  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie 

 
Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:  

1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi  nogami i 

swobodny dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie. 

2. Proszę  czytać   Kacprowi powyższy wierszyk. Powtórzcie to ze  dwa, trzy razy.  

3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów wierszyka tj.: 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce dziecka w 

swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi  dziecka w swoje 

dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i prosimy 

o powtórzenie: nieeeeee!!!! 

       4. Zakończenie zajęć: 

           Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie wiersza czytanego przez Rodzica.  

           W   momencie, gdy  padają słowa:        

           „jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę  

           poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie wiersza klaskając    

          w dłonie. 

Dziękuję Kacprze, dziękuję Rodzicu. Pewnie spisaliście się doskonale!  

Pozdrawiam i życzę zdrówka. 

Pani Gosia 



TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY. 

DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 07.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: POTRAWY WIELKANOCNE. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Drogi rodzicu! Głośno przeczytaj dziecku polecenia. Pomóż w  przygotowaniu śniadania. Nie wyręczaj, tylko 

nakieruj. Pozwalaj na samodzielne smarowanie kanapki masłem i układanie wędliny na kanapce. Pamiętaj, że  

wasze dziecko potrafi z niewielką pomocą nakryć do stołu przed śniadaniem. Świetnie radzi sobie również z 

myciem kubka i talerza oraz wycieraniem stołu. Proszę, żeby te czynności wykonywał samodzielnie. 

1. PRZYGOTUJ Z POMOCĄ MAMY ŚNIADANIE.  

-NAKRYJ DO STOŁU.  

-KULTURALNIE SPOŻYWAJ POSIŁEK.  

-PO ŚNIADANIU UMYJ TALERZ I KUBEK .  

-POWYCIERAJ STÓŁ. 

-UMYJ ZĘBY. 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje. Rodzic pomaga w narysowaniu na kartce 

buźki, którą wskazało dziecko. 

2. POKAŻ NA OBRAZKU  JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?  

 

Rodzic pomaga narysować dziecku koło i buzię wskazaną przez dziecko. 

                 3. NARYSUJ NA KARTCE BUŹKĘ KTÓRĄ WSKAZAŁEŚ. 
Rodzic układa przed dzieckiem wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa dni tygodnia według 

kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 

4. UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ TYGODNIA. 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzic czyta dziecku polecenie i pomaga wykonać zadanie. Prosi, by dziecko pokazało na obrazku, gdzie jest baba 

wielkanocna itd.  

1. WSKAŻ, (ADAM NAZYWA) NAZWIJ POTRAWY WIELKANOCNE. SKORZYSTAJ ZE SŁÓW POMOCNICZYCH (ŻUREK, 

BIAŁA KIEŁBASA, BABA WIELKANOCNA, JAJKA). 

                                  

 

     

ZADANIE DLA ADAMA.  

Rodzic  pokazuje zapis graficzny kolejnych wyrazów np. żurek (chowa wyraz), i daje dziecku polecenie „Napisz z 

pamięci wyraz żurek” itd.  Dziecko zapisuje wyraz na kartce. Rodzicu! Nagradzaj dziecko pochwałą lub brawami 

za podjęcie aktywności i za wykonane zadanie. 

1. NAPISZ Z PAMIĘCI WYRAZY: ŻUREK, BIAŁA KIEŁBASA, BABA WIELKANOCNA, JAJKA.    

Drogi rodzicu, to zadanie jest dla ochotników. Jeśli  masz ochotę wspólnie z dzieckiem upiec coś słodkiego, to 

zaproś  dziecko do wspólnego pieczenia.  Skorzystaj z własnego przepisu, lub z gotowego produktu do 

wypieku babeczek. Zachęć dziecko do obsługi miksera pod twoim okiem, nakładania ciasta do foremek i 

ozdoby babeczek.                           

2. Upiecz z mamą babeczki. 

Rodzicu utrwalajmy z dziećmi rozpoznawanie figur geometrycznych. Zadaj dziecku poniższe pytania i egzekwuj 

jego wykonanie. Następnie dziecko może wyciąć sześć kolorowych kółek  oraz trzy wąskie, długie prostokąty  i 

utworzyć z nich obrazek kwiatka. 



3. Wskaż palcem: 

-Gdzie jest koło? 

-Gdzie jest trójkąt? 

-Gdzie jest kwadrat? 

-Gdzie jest prostokąt? 

 

 

W-F 
07.04.2020r. 

Temat: Ćwiczenia z piłkami gimnastycznymi. 

Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w wykonaniu ćwiczenia (jeśli nie macie piłki gimnastycznej użyjcie 

takiej jaką posiadacie). 

Ćw. 1 Dziecko kładzie się na plecach, ręce wyprostowane piłka w ręku, na sygnał rodzica dziecko podnosi 

ręce z piłką i nogi przekładając piłkę w nogi. 

Ćw.2 Siadamy na piłkę, ręce kładziemy na bioderka krążenie bioderek na piłce. 

Ćw.3 To co bardzo lubicie- skoki na piłce, poturlajcie się z piłką. 

  
 

 

 

 

 

Ćw.1 
Ćw.2 



 

                                   ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

             1. TEMAT ZAJĘĆ:  Poznajemy i bawimy się przy piosence „Święta tuż, tuż” -  wtorek  

RODZICU, z każdych zajęć,  zrób  proszę 1 zdjęcie  lub  nagraj  krótki  filmik  i  prześlij  na  kontakt  do 

wychowawcy.   

Wypełnioną przez dziecko kartę pracy zachowaj do dokumentacji.  

1. RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy... 

 Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – 

pokazujemy na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy 

rękę.  

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy. Dzień 

dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci... 

2. ADAM, HUBERT   RODZICU, kliknij w poniższy link 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

     KACPER    RODZICU,  przeczytaj dziecku tekst piosenki. 

3. W trakcie słuchania piosenki lub czytania tekstu, dziecko wskazuje na ekranie lub 

wydrukowanej karcie pracy, kto maszeruje do świątecznego koszyczka 

                                                          ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ 

1.   Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka. Ta żółciutka i słodziutka, z cukru caluteńka. 

Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

2.   Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy. Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma różowy. 

Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś 

przystrojonego. Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

3.   Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki. Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo wesolutki. Dokąd 

idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. Zaraz 

wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

4.   Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież! Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy o tym wiecie. 

Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

4.   Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka. Malowane jajka wkłada prosto do koszyczka. 

Dokąd idziesz siostrzyczko? Powiedz mi na uszko. Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy do kościoła! 

Czas pokarmy święcić już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

  

 

 

4. Adam, Hubert . Rodzicu, przeczytaj poniżej wyrazy a dziecko pokazuje na ekranie, o kim 

mowa?   

Kacper . Rodzicu, otrzymałeś wydrukowaną kartę pracy, niech  dziecko połączy linią odgłosy z 

postacią 

             KWA - KWA,         PI – PI,          KIC - KIC,        CICHO SZA,       TUP, TUP, TUP. 

5. Rodzicu, odczytaj głośno te wyrazy, dziecko próbuje  je powtórzyć. Powtórzcie kilka razy 

CICHO SZA powiedz cicho i tak niech powtórzy dziecko.  

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: PISANKI,KRASZANKI. 

DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA  08.04.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Drogi rodzicu! Głośno przeczytaj dziecku polecenia. Pomóż w  przygotowaniu śniadania. Pamiętaj, żeby zapytać 

dziecko na co ma ochotę (może wskazać). Daj dziecku możliwość smarowania chleba masłem, nakładania na 

chleb wędliny czy szczypiorku. Nie wyręczaj, tylko nakieruj. Wasze dziecko z niewielką pomocą potrafi nakryć do 

stołu przed śniadaniem. Proszę, żeby po śniadaniu, samo (w miarę możliwości) umyło kubek, talerz i sztućce. 

Smacznego  

1. PRZYGOTUJ Z POMOCĄ MAMY ŚNIADANIE.  

-NAKRYJ DO STOŁU.  

-KULTURALNIE SPOŻYWAJ POSIŁEK.  

-PO ŚNIADANIU UMYJ TALERZ I KUBEK .  

-POWYCIERAJ STÓŁ. 

-UMYJ ZĘBY. 

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje. Rodzic pomaga w narysowaniu na kartce 

buźki, którą wskazało dziecko. 

2. POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ? NARYSUJ NA KARTCE BUŹKĘ KTÓRĄ WSKAZAŁEŚ. 

  
Rodzic układa przed dzieckiem wycięte napisy z nazwami  dni tygodnia. Dziecko układa dni tygodnia według 

kolejności, przelicza dni  i pokazuje dzisiejszy dzień tygodnia. Rodzic czyta dziecku  polecenia. 

1. UŁÓŻ DNI TYGODNIA.  POLICZ ILE DNI MA TYDZIEŃ.  POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ TYGODNIA. 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Rodzic czyta dziecku wierszyk. (Adam czyta samodzielnie) 

1. PRZECZYTAJ WIERSZYK. POWIEDZ O CZYM JEST WIERSZYK? (pytanie dla  Adama). 

                                                       

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzic czyta polecenie dziecku. Zadaniem dziecka jest wskazać, która pisanka jemu się podoba. Następnie rodzic 

daje kartkę z narysowanym konturem jajka. Dziecko koloruje pisankę z pomocą rodzica według wybranego 

wzoru.   

1. TO SĄ PISANKI. WYBIERZ PISANKĘ, KTÓRA CI SIĘ PODOBA. POKOLORUJ  PISANKĘ NA OBRAZKU W TAKI 

SAM SPOSÓB. 

 

    

    

 

 

 

Pomaluję z mamą                                          

dzisiaj po śniadaniu.                         

 

 

 



RELIGIA  08.04.2020 

Katecheza 2   ŚPIEWAMY ZMARTWYCHSTAŁEMU  RADOSNE ,,ALLELUJA” 

DRODZY  RODZICE  I  DZIECI ! 

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 

DROGIE  DZIECI! 

Bardzo proszę pomóżcie  swoim rodzicom w przygotowaniu Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie 

pobłogosławiony w Wielką Sobotę. 

 

DRODZY  RODZICE! 

KOCHANE  DZIECI! 

Ponieważ  jest  to nasze ostatnie spotkanie  przed  Świętami w Wielkanocnymi przyjmijcie 

proszę życzenia : 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

  Życzę  wiele  prawdziwej radości, ogrom  miłości i ludzkiej  życzliwości, dla Was  

Drodzy Rodzice i dla Was Kochane  Dzieci. 

                                                                                         Z  zapewnieniem o modlitwie  

                                                                                                           Katechetka    

 

 

 

 

 

 

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


W-F 08.04.2020r. 
Temat: Zdrowy styl życia- zabawy, zagadki, ćwiczenia. 

Zad.1 Drodzy rodzice pokażcie dzieciom poniższy rysunek, przeczytajcie odnośniki, aby dzieci wiedziały 

jakie czynności sprzyjają ZDROWEMU STYLOWI ŻYCIA. 

 Zad.2 Pokażcie dzieciom rysunek nr 2 i objaśnijcie, że tych produktów powinny unikać, albo nie 

nadużywać chodź wiem, że są smakowite  

  
 

Zad.3 Proszę aby dzieci wskazały produkty, które są dobre dla naszego organizmu,                                               

a następnie które nam szkodzą.  

 

   ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

1. TEMAT ZAJĘĆ:  Muzykujemy przy piosence „Święta tuż, tuż” -  środa  

1. RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy... 

Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – 

pokazujemy na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi , podajemy 

rękę.  

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry,  dobry humor mamy.  

Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci... 

2. Adam, Hubert. RODZICU,  kliknij w poniższy link, aby przypomnieć dziecku piosenkę                                

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

3. Kacper, RODZICU, przeczytaj i przypomnij  dziecku tekst piosenki z ostatnich zajęć 

4. Posłuchaj  jeszcze raz piosenkę. W trakcie słuchania piosenki, Adam i Hubert przy pomocy 

Rodzica wystukuje rytm wg wzoru:  

1 zwrotka – klaszcze, 

2 zwrotka – uderza naprzemiennie rękami w stół,  

3 zwrotka – uderza rękami naprzemiennie w uda,  

4 zwrotka- naprzemiennie klaszcze i uderza w uda,  

5 zwrotka - tupie stopami 

5. Kacper słucha tekstu piosenki czytanego przez Rodzica i z pomocą Rodzica wykonuje wg wzoru 

naprzemiennie klaszcze i uderza w uda   -  

 

           

Zaraz         wskoczę       tam i           już,            bo Wiel    -     kanoc             jest tuż,        tuż   

 

ŻYCZĘ  ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH  ŚWIĄT ! 

 

1. 
2. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


HUBERT  C.  -  AAC  

DROGI RODZICU ! 

-DOTYKAJ Z DZIECKIEM KAŻDE JAJO I WYPOWIADAJ :JAJO! 
-WYTNIJ Z KOLOROWEGO PAPIERU TYLE JAJ ,ILE JEST NA OBRAZKU:4 CZERWONE,4 NIEBIESKIE,4 ŻÓŁTE, 4 
ZIELONE.  
-NARYSUJ U GÓRY BIAŁEJ KARTKI PAPIERU KONTURY JAJ ,TYLE ,ILE JEST W RZĘDZIE NA GÓRZE OBRAZKA   
-UKŁADAJ POWOLI WYCIĘTE JAJKA W KONTURACH, WEDŁUG WZORU NA OBRAZKU,MÓWIĄC: 
CZERWONE,NIEBIESKIE-CZERWONE,NIEBIESKIE-CZERWONE,NIEBIESKIE. KIEDY DOJDZIESZ DO PUSTYCH 
KONTURÓW POWIEDZ: ZOBACZ! NIE MA! KTÓRE PASUJE? (PO CHWILI DODAJ ) CZERWONE,NIEBIESKIE! 
- POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI ĆWICZENIAMI.  
POCHWAL JE I ZACHĘĆ DO WYKONANIA NASTĘPNYCH ĆWICZEŃ.                               

 
POWODZENIA! 

     
  

KACPER  L.  -  AAC 

DROGI RODZICU ! 

-DOTYKAJ Z DZIECKIEM KAŻDE JAJO I WYPOWIADAJ :JAJO! 
-WYTNIJ Z KOLOROWEGO PAPIERU TYLE JAJ ,ILE JEST NA OBRAZKU:4 CZERWONE,4 NIEBIESKIE,4 ŻÓŁTE, 4 
ZIELONE.  
-NARYSUJ U GÓRY BIAŁEJ KARTKI PAPIERU KONTURY JAJ ,TYLE ,ILE JEST W RZĘDZIE NA GÓRZE OBRAZKA   
-UKŁADAJ POWOLI WYCIĘTE JAJKA W KONTURACH, WEDŁUG WZORU NA OBRAZKU,MÓWIĄC : 
CZERWONE,NIEBIESKIE-CZERWONE,NIEBIESKIE-CZERWONE,NIEBIESKIE. KIEDY DOJDZIESZ DO PUSTYCH 
KONTURÓW POWIEDZ: ZOBACZ! NIE MA! KTÓRE PASUJE? (PO CHWILI DODAJ) CZERWONE,NIEBIESKIE! 
- POSTĘPUJ TAK SAMO Z POZOSTAŁYMI ĆWICZENIAMI.  
POCHWAL JE I ZACHĘĆ DO WYKONANIA NASTĘPNYCH ĆWICZEŃ.                               

POWODZENIA! 

     
  

 

 



Hubert C. - rewalidacja indywidualna 08.04.2020 

Witam Cię, Hubercie!!! Witam Was, Rodzice! 

Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować: koszyczek wielkanocny, 5 ugotowanych jajek, w miarę 

możliwości po kawałku inne produkty, które macie zamiar włożyć do wielkanocnego koszyczka. Będzie 

też potrzebny telefon z dostępem do internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie Hubertowi  krótkiego tekstu: 

Hubercie, zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym roku wszyscy spędzimy je inaczej niż w poprzednich 

latach. Nikt się tego nie spodziewał. Na pewno w Twoim domu przygotowujecie się do tych świąt. Nie 

zabraknie z pewnością świątecznych potraw. Podzielicie się święconką. Skosztujecie żurku, białej 

kiełbasy, będziecie objadali się jajkami. Nie zabraknie również babki wielkanocnej czy mazurka i wielu 

innych smakołyków.  Na pewno wszyscy postarają się, aby te święta mimo wszelkich przeciwności, były 

dla Ciebie i Twojej Rodziny bardzo radosne. Chciałabym i ja, choć na dużą odległość, dzisiaj pobawić się 

z Tobą świątecznie. Dzisiaj spróbujemy przygotować świąteczny koszyczek. 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica: 

4. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 i puścić 

Hubertowi do odsłuchania dwa, trzy razy.  

5. Muzykę wyciszamy, jednak niech gra w tle. 

6. Proszę dać Hubertowi do rąk koszyczek na święconkę. Podajemy dziecku do ręki kolejno 

ugotowane jajka. Zadaniem Huberta jest samodzielne wkładanie jajek do koszyczka. Proszę 

Rodzica o głośne przeliczanie jajek w trakcie umieszczania ich w koszyczku. Powtarzamy 

czynność dwa, trzy razy W razie trudności z celowaniem, pomagamy naprowadzając rękę. Tak 

samo czynimy z pozostałymi przygotowanymi do święcenia produktami. Również czynności 

powtarzamy.  

7. Gdy koszyczek zapełni się zwracamy się do Huberta z prośbą: 

- podaj mi, proszę jajko. Informujemy przy tym wyraźnie: Biorę od ciebie jajko; 

- podaj mi, proszę baranka. Informujemy przy tym wyraźnie: Biorę od ciebie baranka; 

- podaj mi, proszę kiełbasę itp. w zależności od tego, jakie produkty mamy w    

  koszyczku. 

Na końcu prosimy, aby dziecko sprawdziło, czy koszyk jest już pusty. Prosimy o podanie pustego 

koszyka. 

8. Zakończenie zajęć. 

-  Rodzic zwraca się do Huberta:  

 Podałeś mi….(tutaj wymieniamy wszystkie produkty, które Kuba podał).  

Wkładam je do koszyka.  

- Podajemy pełny Hubertowi koszyk z poleceniem: Sprawdź, czy się zgadza. 

Dziękuję Hubercie, dziękuję Rodzicu. Pewnie spisaliście się doskonale!  

Pozdrawiam i życzę zdrówka. Wesołych Świąt! 

Pani Gosia 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Kacper L. - rewalidacja indywidualna 08.04.2020 

Witam Cię, Kacprze!!! Witam Was! 

Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój.  

Rodzica proszę o odczytanie Kacprowi krótkiego tekstu: 

Kacper, dzisiaj pobawimy się z wierszykiem. Proszę, wysłuchaj wierszyka dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę! 

(Rodzic wyraźnie czyta wierszyk): 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie. 

 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie. 

 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, jeśli wszystko bawi Cię  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie. 

  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, jeśli humor zniknął Ci  

Jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą. 

  

Jeśli boisz dzisiaj się, krzycz o nieee  

Jeśli boisz dzisiaj się, krzycz o nieee  

Jeśli dzisiaj boisz się, krzycz o nie, o nie, o nie  

Jeśli boisz dzisiaj się, krzycz o nieee  

 

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, oczka zmruż  

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, oczka zmruż  

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, połóż się, połóż się  

Jeśli jesteś dzisiaj śpiący, oczka zmruż  

 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, jeśli wszystko bawi Cię  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie 

 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:  

1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi  nogami i 

swobodny dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie. 

2. Proszę  czytać   Kacprowi powyższy wierszyk. Powtórzcie to ze  dwa, trzy razy.  

3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów wierszyka tj.: 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce dziecka w 

swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi  dziecka w swoje 

dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i prosimy 

o powtórzenie: nieeeeee!!!! 

       4. Zakończenie zajęć: 

           Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie wiersza czytanego przez Rodzica.  

           W   momencie, gdy  padają słowa:        

           „jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę  

           poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie wiersza klaskając    

          w dłonie. 

Dziękuję Kacprze, dziękuję Rodzicu. Pewnie spisaliście się doskonale!  

Pozdrawiam i życzę zdrówka. 

Pani Gosia 


