
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO RODZINY. 

DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 25.05.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: CO MOŻE SPRAWIĆ RADOŚĆ MAMIE? 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Drogi rodzicu. Zaprowadź dziecko do pokoju, gdzie jest szafka z ubraniami dziecka. Wyciągnij ubrania z 

szafki i poćwicz z dzieckiem składanie spodni (Kacper, Hubert i Adam) i bluzek (Adam).    

1. POSKŁADAJ UBRANIA I WŁÓŻ JE DO SWOJEJ SZAFKI.  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Rodzic czyta dziecku poniższą treść.  

1. W TYM MIESIĄCU -26 MAJA, KAŻDA MAMA BĘDZIE OBCHDZIĆ SWOJE ŚWIĘTO. 

                26 MAJA - DZIEŃ MATKI.  

W TYM DNIU NALEŻY BYĆ GRZECZNYM, SŁUCHAĆ MAMY I SPRAWIĆ JEJ RADOŚĆ. ZRÓB TAK, ŻEBY TEGO 

DNIA MAMA BYŁA UŚMIECHNNIĘTA. WSKAŻ NA OBRAZKU, KTÓRA MAMA JEST USMIECHNIĘTA, A KTÓRA 

JEST ZDENERWOWANA I SMUTNA? 

 

 

UŚMIECHNIĘTA  MAMA 

         ZDENERWOWANA  I  SMUTNA MAMA 

 



2. KAŻDEGO DNIA, KAŻDA MAMA MA DUŻO PRACY. SPÓJRZ NA PONIŻSZE OBRAZKI I 

POKAŻ CO ROBI MAMA? POKAŻ NA OBRAZKU MAMĘ, KTÓRA GOTUJE, KTÓRA 

ODKURZA, KTÓRA PRASUJE, KTÓRA PIERZE , KTÓRA MYJE OKNO, KTÓRA MYJE 

PODŁOGĘ, KTÓRA ROBI ZAKUPY. 

 

Rodzic czyta dziecku treść zadania. Pokaż chłopca, który wyciera kurze?, Pokaż chłopca, który odkurza? 



3.   MAMA JEST BARDZO ZMĘCZONA .   

  JAK MOŻNA MAMIE POMÓC? 

 -POKAŻ CHŁOPCA, KTÓRY WYCIERA KURZE.  

 -POKAŻ CHŁOPCA, KTÓRY ODKURZA. 

 

 
Rodzic czyta dziecku treść zadania 4. 

4. JAK MOŻNA MAMIE SPRAWIĆ RADOŚĆ?  

-MOGĘ ZROBIĆ MAMIE HERBATĘ.WSKAŻ OBRAZEK. 

-MOGĘ DAĆ MAMIE KWIATY.WSKAŻ OBRAZEK. 

 

 
 



 
Zadanie dla Adama. 

5. ADASIU WYBIERZ,PRZECZYTAJ I PRZEPISZ NA KARTKĘ WYRAZY, KTÓRE OKREŚLAJĄ  

TWOJĄ MAMĘ.  

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu, wydrukuj lub naszkicuj podobny obrazek. Poproś dziecko o przygotowanie farbek, pędzelka i 

wody.  

1. POMALUJ OBRAZEK „POMAGAM MOJEJ MAMIE -ODKURZAM”

 



W-F    25.05.2020r. 

            Temat: Ćwiczenia zwinnościowe- przechodzenie przez przyrządy i przybory. 

 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 ćwiczenia) Dzieci mogą 

przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze, 

przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce, przejść tip-topami po linii itp. 

 

 

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”- Opracowała: B. Góra 

Temat: „Kwiatki dla mamy”- praca plastyczno-techniczna z 

wykorzystaniem różnych materiałów. 

Wskazówki dla rodziców: 

Do wykonania zadania potrzebne będą: 

- kolorowe kartki papieru ( musi być kolor zielony),  

- klej,  

- nożyczki 

- dzieci mogą też wykorzystać gotowe kolorowe kwiatki np. z pasmanterii, 

przyklejane dżety w kształcie kwiatków, wycięte koronkowe kwiatki lub 

kwiatki wycięte przez uczniów z kolorowej wycinanki, albo filcu ( zamiast 

filcu można użyć kolorowych, nowych ściereczek do mycia naczyń).  

  

Rodziców proszę o wyjaśnienie dzieciom co mają zrobić.  

Sposób wykonania dokładnie krok po kroku pokazuje instrukcja obrazkowa. 

Proszę, aby dzieci ją obejrzały i kolejne etapy odtwarzały jak na obrazku. 

Jeśli zechcą dodać coś od siebie np. wstążeczkę, czy biedronkę to będzie 

super. 

 



Rodziców proszę też o pomoc w nacinaniu kartki i jej formowaniu. Zamiast wycinanych kwiatków niech 

nakleją gotowe ozdoby. Gdyby to zadanie okazało się zbyt trudne do wykonania proszę, aby zrobiły 

laurkę dla mamy dowolną techniką. 

Oto przykłady materiałów kreatywnych do wykorzystania: 

      

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 25.05.2020    

Temat: Nasze rodziny. Rodzina. Ćwiczenia interaktywne. 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was 

ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem 

wykonywało  polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w jarzębinę .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Wehikuł czasu”.  

5. Przejdź do następnej  strony kliknij w postać małej dziewczynki  w lewym dolnym rogu i posłuchaj 

co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Dom rodzinny” klikając w głośniczek. 

6. Przejdź do następnej strony. Obejrzyj ilustrację i postaraj się samodzielnie odczytać wyrazy 

wypisane na tablicy. 

7. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj 

się je wykonać poprawnie. To trudne zadanie. Poproś o pomoc Rodzica, jeśli samodzielnie nie 

potrafisz go wykonać. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

8. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

9. Odsłuchaj klikając w głośniczek. 

Na tym kończymy dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

Kacper L.  

25.05.2020  rewalidacja indywidualna 

Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego  (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów 

metody Weroniki Sherborne. 
 

Drogi Rodzicu! 

Na zajęcia proszę przygotować koc. 

1. Usiądźcie na dywanie.  

2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka. 

3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać. 

4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod    

    kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem. 

    Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać,  

    głaskać i uciskać dziecko. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach po podłodze, na 

przemian za ręce i nogi. 

8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie strony. 

9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i wyregulować  

    oddech.  

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO RODZINY. 

DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 26.05.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WIERSZE DLA MAMY I TATY. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego przygotowania śniadania. Poproś o umycie rąk i nakrycie do stołu. 

Postaraj się, aby dziecko w miarę możliwości przygotowało chociaż jedną kanapkę (jeśli nie dla siebie, to 

dla rodzica).  Na koniec dopilnuj, aby dziecko umyło talerz i kubek oraz wytarło stół. W tym celu pomocne 

są obrazki. Pokaż je dziecku, posłużą jako instrukcja do zadań. 

1.PRZYGOTUJ Z RODZICEM ŚNIADANIE. 

 

 

 

 

NAKRYJ DO STOŁU 

ZRÓB KANAPKĘ 

UMYJ RĘCE PRZED 

ŚNIADANIEM. 

 

ZJEDZ ŚNIADANIE 



 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Rodzic odczytuje poniższy tekst. 

1. WIESZ JUŻ KIEDY JEST DZIEŃ MAMY. POKAŻ TĘ DATĘ PONIŻEJ NA OBRAZKU. 

ADASIU PRZECZYTAJ DATĘ. 

 

 

 

 

 

 

Rodzic czyta wierszyk, a dziecko pokazuje gesty opisane w nawiasach. Adam czyta wierszyk samodzielnie.  

2. NAUCZ SIĘ WIERSZYKA Z GESTAMI.  
 

MOJA MAMA JEST KOCHANA (DZIECKO KRZYŻUJE RĘCE NA KLATCE PIERSIOWEJ) 

DBA O MNIE OD SAMEGO RANA. 
KOCHAM CIĘ BARDZO MOJA MAMUSIU (DZIECKO POKAZUJE SERDUSKO ZE ZŁOŻONYCH  PALCÓW) 

I CHOĆ CZASAMI BIEGAM, UCIEKAM (DZIECKO BIEGNIE W MIEJSCU) 
TO I TAK ZAWSZE NA CIEBIE CZEKAM (DZIECKO KRZYŻUJE RĘCE NA KLATCE PIERSIOWEJ) 
 

Rodzic prosi dziecko o przyniesienie farb lub kredek. Dziecko wybiera czerwony kolor i wypełnia serce 

kolorem. Rodzic drukuje serce lub rysuje na kartce. 

 

 

 

UMYJ  TALERZ I KUBEK 

      WYTRZYJ STÓŁ 

26 MAJA  - DZIEŃ MATKI 

23 CZERWCA - DZIEŃ OJCA 



3. POMALUJ SERCE I WRĘCZ JE MAMIE. 

 
 

W-F   26.05.2020r. 

Temat: Ćwiczenia z piłkami. 

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

Z góry dziękuję. 

 

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:  Osłuchanie, zabawa przy piosence „Piosenka o sprzątaniu” - wtorek 

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

szkoły. 

1. RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu i 

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

Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując 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, porozmawiaj z dzieckiem, niech przypomni, o jakim święcie uczyliśmy się pios. na ostatnim 

spotkaniu? Kiedy przypada święto Mamy ? W jaki sposób zwierzątka pomagały mamie w domowych czynnościach? 

3. Dla przypomnienia piosenki, posłuchajcie jej jeszcze raz.  https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE. 

4.  Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem nowej piosenki   

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w     

Jeżeli nie macie możliwości połączenia z Internetem, przeczytajcie dziecku tekst piosenki. 

 

Refren : „Mama i tata to nie są roboty, zawijaj rękawy bierz się do roboty! 2x 

1. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 

Same się ubrania nie poukładają i same talerze się nie pozmywają….. 

2. Twoje łózko nie chce samo się pościelić, a chwasty w ogródku same się wypielić….. 

3. Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają….. 

4. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzu ścieranie….. 

Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają"….. 

5. Posłuchaj/przeczytaj dziecku jeszcze raz piosenkę. ADAM, KACPER, HUBERT- o jakich czynności domowych 

mowa jest  w piosence? Wyszukaj i wskaż je na obrazku, KACPER - zaznacz je na wydrukowanej karcie. 

 

 

6. W jaki sposób ty możesz pomoc mamie w domowych porządkach?  Wskaż te czynności na obrazku  

7. Posłuchajcie/przeczytajcie jeszcze raz piosenkę i nauczcie się śpiewać razem refren jednocześnie wyklaskując rytm  

i maszerując. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO RODZINY. 
DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 27.05.2020r. 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: RODZEŃSTWO. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 
Rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego przygotowania śniadania. Poproś o umycie rąk i nakrycie do stołu. 
Postaraj się, aby dziecko w miarę możliwości przygotowało chociaż jedną kanapkę (jeśli nie dla siebie, to 
dla rodzica).  Na koniec dopilnuj, aby dziecko umyło talerz i kubek oraz wytarło stół. W tym celu pomocne 
są obrazki z poprzedniego dnia. Pokaż je dziecku, posłużą jako instrukcja do zadań. 
1.PRZYGOTUJ I ZJEDZ WSPÓLNIE Z RODZICEM ŚNIADANIE. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 
Rodzicu,  omów z dzieckiem ilustrację. Przypomnij dziecku co to jest rodzina. Wymieńcie lub pokażcie na 
zdjęciu członków waszej rodziny. Dziecko wskazuje palcem na zdjęciach.  

1. PRZYPOMNIJMY SOBIE CO TO JEST RODZINA: 

 

2. WYMIEŃ CZŁONKÓW SWOJEJ RODZINY LUB POKAŻ JE NA ZDJĘCIACH.  

 

Rodzic czyta dziecku pytanie. 

3. CZY MASZ RODZEŃSTWO? ODPOWIEDZ NA PYTANIE WSKAZUJĄC NA OBRAZKU : TAK, NIE. 

 

      
 

 

 

 

 

JA 

BRAT 

TATO 

MAMA 

SIOSTRA 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie.  

1. PRZEPISZ NA KARTKĘ DZIAŁANIA. OBLICZ JE I WPISZ WYNIKI. MOŻESZ UŻYĆ KALKULATORA.  

KACPERKU, POKOLORUJ  RYSUNEK. 

 
 

 

 

 

 



ZADANIE DLA ADAMA. 

2. PRZEPISZ NA KARTKĘ DZIAŁANIA. OBLICZ JE I WPISZ WYNIKI. MOŻESZ UŻYĆ KALKULATORA.   

 

W-F  27.05.2020r. Temat: Doskonalenie ćwiczeń z piłkami. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 

1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać. 

 
 

2. Dziecko podrzuca piłkę i stara się pod nią przebiec.  

 
 

3. Dziecko staje w rozkroku, robi skłon w przód i rzuca piłkę miedzy swoimi nogami do partnera lub o ścianę. 

 
 

4.Dziecko podrzuca piłkę (siedząc po turecku) i stara się złapać, by ta nie upadła na podłogę. 

 

 

 

 



RELIGIA -KATECHEZA 1 
TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 
Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom. 
     To dzień 26 maja. 
Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę. 
Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach. 
Jest takie słowo, słowo jedno 
Przed którym inne słowa bledną 
Słowo jak słońce jaśniejące 
Co wszystkie inne słowa gasi 
Słowo z muzyki i z uśmiechu 
Z zapachu kwiatów i nut ptasich 
Słowo, co nigdy nie zawodzi 
Wierne i czułe do ostatka 
Najbliższe serca, najpiękniejsze 
Jedno, jedyne słowo – Matka 
Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus 
Posłuchaj co powiedział Pan Jezus  http://www.biblijni.pl/J,19,25-27 
Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie?  Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta? 
Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je swojej kochanej 
mamusi dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które razem robicie. 
Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4 
 

                             ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

                       2. TEMAT ZAJĘĆ:  Ilustracja ruchowa do pios „Piosenka o sprzątaniu” - środa 

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

szkoły. 

1. RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu  

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

Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując 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, kliknij w link piosenki z ostatnich zajęć https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  

Przypomnijcie sobie, o czym mówią słowa piosenki? Jak możecie pomagać rodzicom w domu, jakie obowiązki 

możecie wykonywać w bezpieczny sposób?  

3. Kolejna zabawa będzie polegała na zilustrowaniu ruchem własnego ciała tekstu całej piosenki. Najpierw 

przeczytajcie dziecku słowa każdej zwrotki i refrenu i spróbujcie zilustrować te wszystkie czynności. Np. pranie… 

bierzecie do rąk małą ściereczkę i udajecie, że ją pierzecie. Sposób wykonywania jest całkiem dowolna.  

Najważniejsze, żeby przy piosence dobrze się bawić.  

Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia podczas tej zabawy i przesłać do wychowawcy. 

MIŁEJ ZABAWY 😊 

 

http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


KACPER  L.  -  AAC 

STYMULACJA  LEWOPÓŁKULOWA - SAMOGŁOSKI I KOLORY 

DROGI RODZICU !  -  PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3KOLOROWE KWADRATY JAK NA RYSUNKU.  (JEŚLI NIE 

MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY). USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY  I NAZYWAJ KOLORY 

KOLEJNO  PO SWOJEJ STRONIE  I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ STRONIE ,CZYLI DOTYKAŁO 

TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK ZAMIEŃ 

KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z SAMOGŁOSKAMI TAK 

SAMO,JAK WCZEŚNIEJ Z KOLORAMI- RODZIC POKAZUJE SAMOGŁOSKĘ, WYPOWIADA JĄ ,DZIECKO ODSZUKUJE TAKĄ SAMĄ I 

POWTARZA 
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Kacper L.  

27.05. 2020  rewalidacja indywidualna 

Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego  (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów 

metody Weroniki Sherborne. 

 

Drogi Rodzicu! 

Na zajęcia proszę przygotować koc. 

1. Usiądźcie na dywanie.  

2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka. 

3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać. 

4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod    

    kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem. 

    Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie. 

6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać,  

    głaskać i uciskać dziecko. 

7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach po  

    podłodze, na przemian za ręce i nogi. 

8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie strony. 

9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i wyregulować  

    oddech.  

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO RODZINY. 

DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK 28.05.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ALBUM RODZINNY. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego przygotowania śniadania. Poproś o umycie rąk i nakrycie do stołu. Postaraj 

się, aby dziecko w miarę możliwości przygotowało chociaż jedną kanapkę (jeśli nie dla siebie, to dla rodzica).  Na 

koniec dopilnuj, aby dziecko umyło talerz i kubek oraz wytarło stół. W tym celu pomocne są obrazki z poprzedniego 

dnia. Pokaż je dziecku, posłużą jako instrukcja do zadań. 

 



1. PRZYGOTUJ I ZJEDZ WSPÓLNIE Z RODZICEM ŚNIADANIE. 

Rodzicu, pokaż dziecku jak wycierać kurze. Wdrażaj dziecko do systematycznego porządkowania w swoim 

pokoju.  

2. POWYCIERAJ W DOMU KURZ Z MEBLI 

 

3. . 

 

     

  

 

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE?  PRZYGOTUJ Z RODZICEM POTRZEBNE PRZEDMIOTY I WYTRZYJ 

KURZ Z MEBLI. 

                                                  
 

PŁYN  ANTYSTATYCZNY                                        ŚCIERECZKA 

Rodzicu, wydrukuj kartę pracy lub napisz na kartce cyfry . Poproś dziecko (Hubert i Kacper), aby pisało po 

śladzie. 

3.NAPISZ PO ŚLADZIE CYFRY. 

 



ZADANIE DLA ADAMA 

Rodzic wypowiada cyfry i liczby w zakresie 50 , a dziecko zapisuje je na kartce. 

4. ADASIU, NAPISZ CYFRY I LICZBY, KTÓRE PODYKTUJE TOBIE MAMA. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu, daj dziecku zdjęcia, usiądź razem z dzieckiem i wybierzcie 7 zdjęć rodzinnych. Następnie pomóż 

wykonać dziecku album. 

1. WYKONAJ MAŁY ALBUM RODZINNY. WYBIERZ ZDJĘCIA, KTÓRE SIĘ TOBIE PODOBAJĄ I 

PRZYKLEJ JE NA KOLOROWE KARTKI. NASTĘPNIE ZSZYJ ZSZYWACZEM I ALBUM 

GOTOWY. ADAM OPISUJE POD ZDJĘCIAMI, KTO JEST NA ZDJĘCIU. 

                                            

W-F   28.05.2020r. 

Temat: ćwiczenia z nietypowymi przyborami 

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

góry dziękuję. 

 

Moi drodzy niżej przedstawię wam ćwiczenia z przyborami nietypowymi: 

Przygotujcie: gazetę, plastykową butelkę ( o pojemności 1,5 litra, zakręconą ),sznurek lub linkę, pudełko od zapałek, 

balon  

1.Przeskoki obunóż, na P i LN nad gazetą rozłożoną na podłodze. 

2.Butelki ustawione w odległości 1-2 metrów od siebie – slalom między butelkami 

3. W biegu - na sygnał jak najszybsze wchodzenie do kół utworzonych z linki(każde dziecko wchodzi do dowolnego 

koła, ilość kół można zmniejszać). 

4. Marsz w różnych kierunkach z pudełkiem na głowie. 

5. Podbijanie balona ręką ,nogą ,głową. 

 

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO RODZINY. 

DZIEŃ TYGODNIA: PIĄTEK 29.05.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: RODZINNE ZAGADKI. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

 

 

 



Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta o pogodę. Dziecko mówi lub wskazuje na obrazku. 

1. JAKA DZISIAJ JEST POGODA? 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem zdjęcia rodzinne. Następnie czyta dziecku kolejne zagadki. Dziecko 

pokazuje na zdjęciach osoby o których jest zagadka. 

1. POSŁUCHAJ ZAGADEK I ZGADNIJ KTO TO JEST? 

 



Rodzic pomaga dziecku narysować najbliższych członków rodziny. Dziecko koloruje obrazek. Rodzicu 

poćwicz z dzieckiem rysowanie postaci. Głowa, uszy, oczy, nos, usta, szyja, brzuch, nogi i ręce.   

2. NARYSUJ SWOJĄ RODZINĘ.  

 
 

 
               JA                                     TATA                                     MAMA 

 

Dziecko wycina po śladzie serca (Kacper i Adam). Hubert powinien mieć gotowe serca wycięte przez 

rodzica. Dzieci smarują klejem serduszka i przyklejają na kartkę. Łodygi można narysować 

mazakiem.  

3. WYKONAJ LAURKĘ DLA MAMY I DAJ MAMIE. 

 



RELIGIA-KATECHEZA 2 

TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim uczniom, że nigdy 

nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem. 

Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie wydarzenie – 

Zesłanie Ducha Świętego. 

Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze strony ludzi, 

którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej. 

Zobaczcie co się wtedy wydarzyło 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I 

Znaki Ducha Świętego 

Gołąb         Ogień              Wiatr  

 

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, że poczuli w sobie 

odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani więzienia, ani nawet 

śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało się to 

podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi. 

Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami 

https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g


Kacper L. 

Temat: Żyrafa – puzzle. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

29.05.2020 (p. Agnieszka B.) 

Rodzicu, przeczytaj polecenie. 

1. Wytnij puzzle i ułóż obrazek żyrafy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zapisz po śladzie 

 

 

 

 

 



Adam Ł. 

Temat: Zwierzęta i ich domy. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

29.05.2020 (p. Agnieszka B.) 

Rodzicu, przeczytaj polecenie. 

1. Jakie zwierzęta widać na obrazku. Nazwij je. Popraw po śladzie. Czy wiesz,  jakie wydają dźwięki? Które 

z nich mieszkają u nas, a które w Afryce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaprowadź zwierzęta do ich domów. Każdą drogę narysuj innym kolorem. Podaj nazwy tych domów 

(gniazdo, stajnia, kurnik, obora) lub odpowiedz na pytania typu: Kto mieszka w stajni? Koń czy krowa?; 

Czy krowa mieszka w oborze czy w kurniku? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integracja Sensoryczna 

Adam Ł. Piątek 11.00-12.00 

Propozycje ćwiczeń: 

1.Lepienie z plasteliny, ciastoliny. 

2.Zabawy z balonem: nadmuchiwanie, odbijanie, gra balonem. 

 

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 29.05.2020    

Temat: Nasze rodziny. Dobrze jest mieć rodzeństwo. Ćwiczenia interaktywne. 
 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was 

ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem 

wykonywało  polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w nożyczki .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Kłótnie bliźniaków”.  

5. Przejdź do następnej  strony kliknij w postać małej dziewczynki  w lewym dolnym rogu i posłuchaj 

co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Bliźniaczki” klikając w głośniczek. 

6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj 

się je wykonać poprawnie. To trudne zadanie. Poproś o pomoc Rodzica, jeśli samodzielnie nie 

potrafisz go wykonać. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

7. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Wykonaj je. Zamknij kartę i przejdź do następnego 

zadania. 

8. Kliknij w głośniczek. Odsłuchaj polecenie i wykonaj je. Zamknij kartę i przejdź do następnego 

zadania. 

9. Odsłuchaj klikając w głośniczek. 

Na tym kończymy dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1

