
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 15.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: W GÓRACH. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Drogi rodzicu, wdrażaj swoje dziecko do zadań domowych. Rozwijaj w dziecku samodyscyplinę. Pomóż 

kilka razy podczas ścielenia łóżka, następnie w miarę możliwości wycofuj się z pomagania w tej czynności. 

1. POŚCIEL ŁÓŻKO Z POMOCĄ RODZICA. 

 
 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Rodzicu, poproś dziecko o wskazanie palcem kolejnych obrazków. Odczytuj zdanie, a dziecko wskazuje. 

1. UŁÓŻ  HISTORYJKĘ  OBRAZKOWĄ  „ WYJAZD W GÓRY”.  

 

 

1. POJEDZIEMY W GÓRY. 



 

 

 

 

 

3.BĘDZIEMY OGLĄDAĆ 

WIDOKI GÓRSKIE. 

2. BĘDZIEMY SPACEROWAĆ 

PO GÓRACH. 

4. POSZUKAMY  SCHRONISKA. 

5. ZJEMY OBIAD  W 

SCHRONISKU. 

6. WRÓCIMY  DO DOMU.   

                                 



ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  KREATYWNOŚĆ: 

Rodzic wymienia jakie ubranie będzie nam potrzebne w górach. Dziecko wskazuje palcem (Adam odczytuje 

samodzielnie). Następnie rodzic daje dziecku bluzę z guzikami, a dziecko ćwiczy zapinanie guzików. 

1.W GÓRY TRZEBA SIĘ ODPOWIEDNIO UBRAĆ. SPÓJRZ CO NAM BĘDZIE  POTRZEBNE.  

ZAUWAŻ, ŻE BLUZA MA GUZIKI. POĆWICZ ZAPINANIE GUZIKÓW W BLUZACH. 

     MOCNE BUTY TREKKINGOWE  

 CZAPKA Z DASZKIEM 

 CIEPŁA BLUZA 

 SPODNIE DRESOWE 

KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM 



W-F   15.06.2020r. 
 

Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 
1.W pozycji stojącej – wyrzut piłki w górę, przysiad, chwyt piłki (piłka  nie powinna spaść na parkiet). 

2.Rzut piłkami na odległość 

3.Rzut piłkami do celu ( rzuty do obręczy , kosza, kartonu) 

Poproś rodzica lub rodzeństwo, aby poćwiczyli z Tobą rzuty z przed klatki piersiowej. Policz ile razy udało się wam 

rzucić piłkę bez upadku na ziemię. 

 

 

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”-  Opracowała: B. Góra 
Temat: „Lato”- praca plastyczna w dużym formacie z wykorzystaniem technik łączonych: 

wyklejanka, malowanie farbami, collage. 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Moją propozycją na dziś dla waszych dzieci jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce wakacyjnej, 

letniej. Proszę, abyście Państwo pobawili się z waszymi dziećmi i pomogli im dobrać materiały, wyciąć 

lub ładnie wydrzeć elementy z obrazków. 

 

Do wykonania pracy potrzebne będą ( w zależności jaką pracę wybierzecie):  

- kartka z brystolu w kolorze nieba 

- kolorowe wycinanki lub kawałki papieru o różnych fakturach,  

- obrazki, zwierzątka z widokówek, starych książek, reklam sklepowych, naklejki dla dzieci, gotowe do 

naklejania kwiatki   

- klej, plastelina, farby i pędzelek 

- mogą się przydać muszelki, piasek, ryż do zrobienia plaży 

 

  
 

Spójrzcie jak lato widzą inne dzieci- możecie się zainspirować ich pracami. 
 

  
 

Rodziców proszę o zrobienie zdjęć podczas pracy swoim dzieciom i ich dzieł.  

Prześlijcie je do swojej pani- ona mi je pokaże, a po powrocie do szkoły  

przynieście je na wystawę - będę wam wdzięczna. 

Życzę Wam wesołej zabawy! 

 



Adam Ł. - rewalidacja indywidualna  

Temat: Dzień Dziecka. Dzień Dziecka na świecie. 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 łódkę, następnie w puzzle .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Dlaczego klocki są 

małe jak mrówki?”.  

Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną 

kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo. 

Kacper L. – rewalidacja indywidualna 

Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do wiersza „W naszym ogródeczku” 

Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor. Rodzicu,  proszę dwa, trzy razy 

przeczytać dziecku wierszyk. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej stronie 

znajdują się słowa wiersza, po prawej ruchy do naśladowania. 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 

  

W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą        

zrobimy porządki                         dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą   

                                                     ręką 

Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladuje grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladuje kopanie łopatą 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

  

Potem w miękką ziemię                dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 

wsiejemy nasionka 

Będą się wygrzewać                     dz. „wkręca żaróweczki” 

na wiosennym słonku 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

  

Spadnie ciepły deszczyk                dz. porusza paluszkami ponad głową  i powoli       

i wszystko odmieni                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 

W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 

grządki zazieleni 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

  

 
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 16.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WAKACJE NAD RZEKĄ. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


Rodzicu, poproś dziecko o pomoc w przygotowaniu śniadania. Do wykonania tego zadania proponuję 

wykorzystać plan z poprzednich dni. 

1. PRZYGOTUJ WSPÓLNIE Z RODZICEM ŚNIADANIE. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Rodzicu, opowiedz dziecku jak można spędzać czas nad rzeką. Opowiedz ilustrację (Adam opowiada 

ilustrację z niewielką pomocą rodzica). 

1. OPOWIEDZ  ILUSTRACJĘ  LUB  WYSŁUCHAJ  OPOWIADANEJ  PRZEZ RODZICA  

ILUSTRACJI. 

 

Rodzicu, daj dziecku kredki i wypowiadaj kolor kredki jakim ma dziecko malować. Dziecko zgodnie z 

waszym poleceniem wybiera kredkę i koloruje. 

2. POKOLORUJ OBRAZEK. 

 

 

 



W-F  16.06.2020r. 

 
Temat: Bezpieczne wakacje. Propozycja gier i zabaw na świeżym powietrzu. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Kochani na początek kilka informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji. Przeczytajcie uważnie 

teksty do każdego rysunku.  

   

 
 
Wiecie już jak należy się zachować podczas wypoczynku nad wodą? 

 

Przedstawiam wam propozycję zabaw nad wodą, ale większość z nich można wykorzystać bawiąc się nie 

tylko nad wodą, ale też  na podwórku: 

 

1. Kopanie dziury 

Organizujemy zawody, w których trzeba wykopać najgłębszą dziurę w piasku. Można potem sprawdzić, czy 

zmieści się w niej dorosła osoba, bądź jak szybko uda nam się wspólnie wypełnić ją wodą. 

2. Mini Golf 

W piasku zakopujemy plastikowe kubki tak, by było widać ich otwory. Kupujemy też piłeczkę, bądź 

znajdujemy jakąś niedużą w zabawkach, które dzieci już mają. Potem wyznaczamy cele, do których trzeba 

trafić. 

Potrzebne: kubki i piłeczka lub zestaw do golfa. 

  3. Golfowe freesbee 

Zabawa polega na tym, że bierzemy frisbee i rzucamy nim do celów. Tworzymy je za pomocą rzeczy, które 

ze sobą przynieśliśmy – toreb, ręczników czy parasola. Można też wykopać dziurę w ziemi. Aby małe dzieci 

nie zrezygnowały szybko z gry, pozwalamy im stanąć bliżej celu. 

4. Przenoszenie wody 

To zabawa, w której urządzamy dzieciom wyścigi. Otrzymują po plastikowym kubeczku, łyżce czy muszli, 

mają nabrać nimi wodę i jak najszybciej przynieść ją do wiaderka, które stoi na plaży. Oczywiście wygrywa 

ten, kto doniesie zawartość, nie rozlewając jej po drodze! 

5. Puszczanie latawca 

Dzieciaki to uwielbiają. Potrafią spędzić kilka godzin próbując wzbić latawiec w powietrze, a potem go 

utrzymać. To świetna zabawa dla całej rodziny. 

6. Plażowe kręgle. 

Ustawiamy puste butelki bądź zakupiony zestaw do kręgli. Jaka jest przewaga takiej zabawy nad tą 

profesjonalną w kręgielni? Można biegać boso i unika się noszenia butów, które przed nami miały na 

nogach setki osób. Pamiętajmy, by mniejszym dzieciom nieco ułatwić zabawę – niech staną bliżej kręgli. 

Dla wszystkich jest to świetny trening rzucania do celu. 

 

https://www.dadum.pl/zabawki-ogrodowe-i-plazowe


7. Puszczanie baniek. 

Plaża to idealne miejsce do robienia mydlanych baniek. Jeżeli płyn rozleje się przez przypadek na skórę lub 

strój kąpielowy – wystarczy wskoczyć do wody i się umyć. Dzieci biegają, skaczą i zazwyczaj starają się 

rozbić jak najwięcej baniek. 

8. Poszukiwanie skarbu. 

Przygotowujemy listę skarbów, które dzieci mają znaleźć na plaży. Mogą to być np. patyki, muszle, 

bursztyny, kamyczki. Dziecko otrzymuje wiaderko na znaleziska i listę na tyle długą, by było w stanie sobie 

z nią poradzić. 

9. Aniołki na piasku. 

Skoro można tworzyć aniołki na śniegu, dlaczego by nie spróbować robić je również na piasku? Dzieciom 

nie będzie przeszkadzać piasek we włosach. Poza tym, można potem od razu wskoczyć do wody! 

10.Bałwan z piasku. 

To kolejna alternatywa dla zimowej zabawy w robienie bałwana ze śniegu. Postać można ozdobić 

wszystkim tym, co dzieci znajda na plaży. 

11. Picasso na plaży. 

Rękami, kijkiem, łopatką albo kamieniem rysujcie obrazy na piasku, albo twórzcie napisy. Sięgnijcie po 

skarby znalezione na plaży. 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA   

  TEMAT ZAJĘĆ:  Sami robimy instrumenty perkusyjne 

 

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, w tym tygodniu zamieniamy się w konstruktorów instrumentowo perkusyjnych. Nie trzeba wcale 

kupować drogich instrumentów, wystarczy coś, co zwykle wyrzucacie a stworzycie Państwo razem z dziećmi 

cudowne instrumenty, które sprawią im dużo radości.  

Poniżej przedstawiam Państwu propozycję łatwych i szybkich w wykonaniu instrumentów, które na pewno 

spodobają się Waszym dzieciom. Wykonane są z tego, co każdy z Was znajdzie u siebie w domu, materiały można 

dowolnie zamieniać. Być może będzie potrzebna pomoc męskich rąk, bardzo zachęcam panów do pomocy. Samo 

tworzenie domowych instrumentów jest świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu a wieczorne 

koncertowanie może przynieść sporo śmiechu i dobrej zabawy. Proszę wybrać, który instrument chcecie Państwo 

zrobić z Waszymi dziećmi. A może dzieci z Państwa pomocą wymyślicie swój instrument i go wykonacie??? 

BYŁOBY SUPER!!!  

PROSZĘ WYKONAĆ ZDJĘCIE I PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY. POWODZENIA! 

 

BĘBEN Z PAŁECZKAMI 

Dużą puszkę po ciastkach ozdabiamy np. oklejamy tkaniną. Za pomocą ostrego szpikulca lub wiertarki wykonujemy 

dwie dziurki a następnie przewlekamy przez nie sznurek. Na kredki lub patyczki wkręcamy korki po winie  i 

ozdabiamy taśmą. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
http://3.bp.blogspot.com/-Og3lePL6MKk/Vg2UwLNlcqI/AAAAAAAABbM/A0O5YIwv_-4/s1600/beben+z+puszki.jpg


GRZECHOTKA  
Tekturową rolkę po ręczniku 1-razowym zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy nasiona (np. 

groszek, ryż, kaszę) i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.  

 
WIRUJĄCY BĘBEN 
Z tektury wycinamy dwa koła. Do wewnętrznej części koła przyklejamy kredkę lub patyk oraz sznurki z koralikami, 

smarujemy mocnym klejem do papieru i przykrywamy drugim kołem. Zostawiamy do sklejenia pod obciążeniem po 

czym malujemy lub przyklejamy kolorowy papier i ozdabiamy. 

 
MARAKASY Z ŁYŻEK  

Do jajka niespodzianki wsypujemy nasiona. Między dwie łyżki wkładamy jajo, całość oklejamy ozdobną taśmą.  

 
BĘBEN  I GRZECHOTKA W JEDNYM 

Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy  w miejscu gdzie kończy się jego podłużna część. Naciągamy 

go na wymalowaną puszkę. Na tym bębenku można grać dłonią, pałeczką, uderzając i potrząsając.  

 
 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 17.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO:WAKACJE NAD STAWEM. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Rodzicu usiądź z dzieckiem i przypomnij znane jemu cyfry od jeden do dziesięciu. 

1.POLICZ ILE KROPEK MA KAŻDA BIEDRONKA. DOPASUJ LICZBĘ DO ILOŚCI KROPEK. 

http://1.bp.blogspot.com/-M_i2UVrQ76I/Vg2TvwQOqnI/AAAAAAAABbE/-w1maJ1xpCg/s1600/grzechotka.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-br6Up9Dpq6w/Vg2TwbEE_zI/AAAAAAAABbI/buZw58vToH0/s1600/bebenek+z+tektury.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-D6aIYjmD5g4/Vg2vlf7gY_I/AAAAAAAABbs/xLnqPZZgJNc/s1600/marakasy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1kytIfvYUfE/Vg2TptD9A5I/AAAAAAAABaw/__ULWFNkSAc/s1600/bebenek.jpg


 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Rodzicu, opowiedz dziecku ilustrację. Następnie zapoznaj zapoznaj dziecko z symbolami czynności. 

Przeczytaj dziecku polecenie. Zaczekaj, aż dziecko wskaże na wybrany symbol. 

1. NAD JEZIOREM MOŻNA ODPOCZĄĆ I ZRELAKSOWAĆ SIĘ .  

 
 



MOŻNA TEŻ AKTYWNIE SPĘDZIĆ CZAS Z RODZICAMI. 

POKAŻ NA OBRAZKU, CO BYŚ CHCIAŁ ROBIĆ NAD JEZIOREM? 

           

  

 

      

 

 

 

    OPALAĆ  SIĘ 

             BIEGAĆ PŁYWAĆ JEŹDZIĆ ROWEREM 

BUDOWAĆ Z PIASKU 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Rodzicu poniżej podaję link do programu. Wklej link w przeglądarkę i włącz. Poćwicz razem z dzieckiem. 

1. POĆWICZ Z RODZICEM WEDŁUG PROGRAMU KNILLÓW. 

https://youtu.be/e04_3LioAsk 

ZADANIE DLA KACPRA 

-MAMA WŁĄCZA  MUZYKĘ RELAKSACYJNĄ Z PŁYTY CD. PRZY MUZYCE KACPER LEŻY 

SPOKOJNIE I WSŁUCHUJE SIĘ W DŹWIĘKI. KACPER WYCISZA SIĘ.  

                             

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA    

   TEMAT ZAJĘĆ:  Sami robimy instrumenty perkusyjne 

 

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, w tym tygodniu zamieniamy się w konstruktorów instrumentowo perkusyjnych. Nie trzeba wcale 

kupować drogich instrumentów, wystarczy coś, co zwykle wyrzucacie a stworzycie Państwo razem z dziećmi 

cudowne instrumenty, które sprawią im dużo radości.  

Poniżej przedstawiam Państwu propozycję łatwych i szybkich w wykonaniu instrumentów, które na pewno 

spodobają się Waszym dzieciom. Wykonane są z tego, co każdy z Was znajdzie u siebie w domu, materiały można 

dowolnie zamieniać. Być może będzie potrzebna pomoc męskich rąk, bardzo zachęcam panów do pomocy. Samo 

tworzenie domowych instrumentów jest świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu a wieczorne 

koncertowanie może przynieść sporo śmiechu i dobrej zabawy. Proszę wybrać, który instrument chcecie Państwo 

zrobić z Waszymi dziećmi. A może dzieci z Państwa pomocą wymyślicie swój instrument i go wykonacie??? 

BYŁOBY SUPER!!!  

PROSZĘ WYKONAĆ ZDJĘCIE I PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY. POWODZENIA! 

BĘBEN Z PAŁECZKAMI 

Dużą puszkę po ciastkach ozdabiamy np. oklejamy tkaniną. Za pomocą ostrego szpikulca lub wiertarki wykonujemy 

dwie dziurki a następnie przewlekamy przez nie sznurek. Na kredki lub patyczki wkręcamy korki po winie  i 

ozdabiamy taśmą. 

 
GRZECHOTKA  
Tekturową rolkę po ręczniku 1-razowym zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy nasiona (np. 

groszek, ryż, kaszę) i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.  

 

 

https://youtu.be/e04_3LioAsk
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
http://3.bp.blogspot.com/-Og3lePL6MKk/Vg2UwLNlcqI/AAAAAAAABbM/A0O5YIwv_-4/s1600/beben+z+puszki.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-M_i2UVrQ76I/Vg2TvwQOqnI/AAAAAAAABbE/-w1maJ1xpCg/s1600/grzechotka.jpg


WIRUJĄCY BĘBEN 

Z tektury wycinamy dwa koła. Do wewnętrznej części koła przyklejamy kredkę lub patyk oraz sznurki z koralikami, 

smarujemy mocnym klejem do papieru i przykrywamy drugim kołem. Zostawiamy do sklejenia pod obciążeniem po 

czym malujemy lub przyklejamy kolorowy papier i ozdabiamy. 

 
 

MARAKASY Z ŁYŻEK  

Do jajka niespodzianki wsypujemy nasiona. Między dwie łyżki wkładamy jajo, całość oklejamy ozdobną taśmą.  

 
BĘBEN  I GRZECHOTKA W JEDNYM 
Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy  w miejscu gdzie kończy się jego podłużna część. Naciągamy 

go na wymalowaną puszkę. Na tym bębenku można grać dłonią, pałeczką, uderzając i potrząsając.  

 
 

W-F   
Temat: Zabawy bieżne i skoczne. 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Witam was moi mili. Pamiętacie zabawę  Kierat? Pogoda na dworze sprzyja spacerom, więc zachęcam do 

zabawy np. podczas pobytu w lesie lub na działce. 

 

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

krzesło, miotła, sznurek. 

 

 

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza na polanie, lesie, działce 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.  

http://2.bp.blogspot.com/-br6Up9Dpq6w/Vg2TwbEE_zI/AAAAAAAABbI/buZw58vToH0/s1600/bebenek+z+tektury.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-D6aIYjmD5g4/Vg2vlf7gY_I/AAAAAAAABbs/xLnqPZZgJNc/s1600/marakasy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1kytIfvYUfE/Vg2TptD9A5I/AAAAAAAABaw/__ULWFNkSAc/s1600/bebenek.jpg


RELIGIA - KATECHEZA 1 
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE 
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 

Dziś w przypowieści, którą Pan Jezus do nas skierował, poznamy wielką dobroć i miłość Boga wobec 

wszystkich ludzi. 

Posłuchajcie http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32 

Ojciec przyjął syna marnotrawnego z wielką z radością. Nie robił mu wymówek, choć miał do tego powody. 

W swej wielkiej miłości urządził ucztę, aby wszyscy domownicy cieszyli się z powrotu syna. Wyobraźcie 

sobie, co czuł ten młodzieniec, gdy był w ramionach ojca i podczas uczty wyprawionej na jego cześć. Syn 

marnotrawny po zastanowieniu się nad swoim życiem pragnął zmienić swój sposób myślenia i 

postępowania. Bóg także pragnie nawrócenia nas wszystkich. Chce, abyśmy stawali się coraz bardziej 

podobni do Jego Syna. Drogą naszego powrotu do Boga jest sakrament pokuty. 

Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0 

Zadanie 

W ciszy powiedzmy Panu Bogu, z czego chcemy się poprawić. Pomódlmy się do Matki Bożej o łaskę 

nawrócenia dla wszystkich grzeszników, szczególnie dla tych, którzy już dawno nie korzystali z sakramentu 

pokuty. 

 

KACPER  L.  -  AAC 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY.WYTNIJ OBRAZKI 

PRZEDSTAWIAJĄCE PRODUKTY. NARYSUJ TAKĄ SAMĄ TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. 

NASTĘPNIE ZRÓB OBRAZKOWĄ LISTĘ ZAKUPÓW ( UŁÓŻ POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO 

LEWEJ STRONIE TABELI). PO PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O DWA LUB TRZY OBRAZKI 

WIĘCEJ. ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE PRODUKTY Z LISTY. 

ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB LISTĘ ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. 

DZIECKO POWINNO Z PAMIĘCI WYBRAĆ TE SAME OBRAZKI I UMIEŚCIĆ JE W KOSZU NA 

ZAKUPY.  

OTO PRZYKŁAD   

Lista zakupów  Koszyk Co zapamiętałeś ? 

 

 

 

 
 

 

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32
https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0


PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRZKI DO WYCIĘCIA  

 

 



Kacper L. 17.06.2020r. – rewalidacja indywidualna 

Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do wiersza „W naszym ogródeczku” 

Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor. Rodzicu,  proszę dwa, trzy razy 

przeczytać dziecku wierszyk. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej stronie 

znajdują się słowa wiersza, po prawej ruchy do naśladowania. 

 Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku” 

  

W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą        

zrobimy porządki                         dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą   

                                                     ręką 

Wygrabimy ścieżki                       dz. naśladuje grabienie 

przekopiemy grządki                    dz. naśladuje kopanie łopatą 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

  

Potem w miękką ziemię                dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 

wsiejemy nasionka 

Będą się wygrzewać                     dz. „wkręca żaróweczki” 

na wiosennym słonku 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

  

Spadnie ciepły deszczyk                dz. porusza paluszkami ponad głową  i powoli       

i wszystko odmieni                         opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 

W naszym ogródeczku                  dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 

grządki zazieleni 

Raz dwa trzy.                                dz. klaszcze 3 razy 

 

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK 18.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WAKACJE W LESIE,KEMPING, BIWAK. 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

 

Drogi rodzicu w dalszym ciągu ćwiczymy samodzielność dziecka w zakresie przygotowywania prostego 

posiłku. Do wykonania tego zadania można posłużyć się instrukcją obrazkową z poprzednich dni. 

1. PRZYGOTUJ Z RODZICEM ŚNIADANIE. 

 

Rodzicu, wytnij z dzieckiem figury geometryczne w jednym kolorze (takie jak poniżej na obrazku). 

Zadaniem dziecka jest poukładać w identyczny sposób figury na kartce. Można je przykleić. 

2. DOPASUJ  FIGURY  GEOMETRYCZNE. 

 

 



 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

1. POĆWICZ Z RODZICEM WEDŁUG PROGRAMU KNILLÓW. 

https://youtu.be/e04_3LioAsk 

ZADANIE DLA KACPRA 

-MAMA WŁĄCZA  Z PŁYTY CD MUZYKĘ RELAKSACYJNĄ. PRZY MUZYCE KACPER LEŻY 

SPOKOJNIE I WSŁUCHUJE SIĘ W DŹWIĘKI. KACPER WYCISZA SIĘ. 

Rodzic chowa zabawkę w pokoju, dziecko szuka. Proponuję wzorować się na opisanej w ubiegłym tygodniu 

zabawie. 

2. POBAW SIĘ Z RODZICEM W ZABAWĘ „CIEPŁO-ZIMNO”. 

Rodzicu, wydrukuj obrazek. Rozetnij go na 6 części. Poproś, aby dziecko z rozciętych części ułożyło 

obrazek - jak puzzle. 

3. UŁÓŻ PUZZLE. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Rodzicu, wydrukuj obrazek. 

4.POKOLORUJ OBRAZEK 

 

                     

                                                          

  

 



W-F   

Temat Zabawy terenowe. 

 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 
Dziś zaproponuję wam zabawę, którą można wykorzystać nawet podczas grilla rodzinnego, czy urodzin.  

 

Ukryty skarb 

W zabawę może zaangażować się cała rodzina. Podzielcie się na zespoły. Każda drużyna przygotowuje 

skarb, który ukrywa oraz mapę- wręcza ją przeciwnikowi.  

Do butelki/worka włóżcie pamiątki, kamyczki, zdjęcia (co chcecie) zakopcie w charakterystycznym miejscu 

skarb. Zróbcie też mapę, gdzie zakopano „skarb”.  

Wygrywa ta drużyna, która pierwsza odnajdzie Skarb. Dobrej zabawy. 

 

 

LOGOPEDIA ADAM Ł. / HUBERT C. 

 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania 

już prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy 

usprawniać ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu 

zębów okrężnymi ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz 

prawy i lewy. Kolejnym ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami 

wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste 

ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę 

również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach 

jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone rozumienie niestety też jest 

zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest zachowane niestety 

jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u dzieci 

mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z 

dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i 

nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie 

sprawdzające i utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni 

kubek, jest na półce i połóż tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone 

rozumienie i należy wyćwiczać -a większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma 

zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź 

do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by 

schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do piórnika a z piórnika 

wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy i wiemy, że dziecko 

wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa przedmioty 

pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję czyli 

rozpoznawanie, pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie 

lepsze efekty w stymulacji mózgu.  

Twardochleb Zofia. 

 

 

 



TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. 

DZIEŃ TYGODNIA: PIĄTEK 19.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WAKACJE W LESIE, KEMPING, BIWAK. 

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? 

 

Rodzicu, dziecko wskazuje dzień tygodnia o który jest pytane. 

2. JAKI DZISIAJ JEST DZIEŃ TYGODNIA?  WSKAŻ NA ETYKIECIE. 

JAKI WCZORAJ BYŁ DZIEŃ?  WSKAŻ NA ETYKIECIE 

JAKI DZIEŃ BĘDZIE JUTRO?  WSKAŻ NA ETYKIECIE 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Drogi rodzicu, opowiedz dziecku ilustrację, następnie zadawaj pytania. Dziecko wskazuje na obrazku odpowiadając 

na pytania. Adam opowiada werbalnie oraz udziela  ustnych odpowiedzi na pytania. 

1.OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA OBRAZKU? 

 

Rodzicu wpisz w przeglądarkę poniższą nazwę bajki i włącz dziecku. Podczas wspólnego oglądania bajki 

omawiaj zachowanie świnki.  

2.OBEJRZYJ  BAJKĘ  ŚWINKA  PEPA  ODCINEK 97 „BIWAK W LESIE”. 

 

 



Rodzicu, wydrukuj obrazek. 

3. POKOLORUJ  OBRAZEK. 

 

 

 

                                              

 

 

 

 



 RELIGIA - KATECHEZA 2 

TEMAT: SERCE JEZUSA JEST DOBRE DLA NAS WSZYSTKICH 

Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 

Każdy z nas ma w swojej piersi serce. I te nasze serca biją ciągle, abyśmy mogli żyć. Czasami ludzie mówią, że ktoś 
komuś daje swoje serce na dłoni. Oznacza to, że kto ma bijące serce, ten żyje i może robić coś dobrego dla innych 
ludzi. 

Kiedy spojrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, z łatwością znajdziemy na nim Serce Pana Jezusa. Jest 
ono znakiem miłości Pana Jezusa do każdego z nas. 

Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni i wygląda tak, jak gdyby chciał je nam oddać. To znaczy, że Pan Jezus jest 
zawsze gotowy uczynić dla każdego z nas coś dobrego. A dlaczego? Bo bardzo nas kocha. 

Zaśpiewaj dla Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY 

 

Zadanie 

Wytnij serce i z pomocą Rodzica wyklej je materiałami dostępnymi w domu. 

 

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 19.06.2020    

Temat: Wakacje tuż, tuż. 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 loda, następnie w puzzle .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj krótkie opowiadanie pt. ”Pani Lato”.  

Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną 

kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


Adam Ł. 

Temat: Ćwiczenia spostrzegawczości. 

19.06.2020 (p. Agnieszka B.) 

 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku:  

Wytnij małe koła i odszukaj je na dużym zdjęciu.  Fragmenty umieszczone na dole karty naklej w puste 

miejsca. 

Czy znasz to miasto?  

 

 

 

 

 

 



Kacper L. 

Temat: Samogłoski 

19.06.2020 (p. Agnieszka B.) 

Rodzicu poproś, aby dziecko wycięło samogłoski z dolnej tabelki, a następnie odszukało takich samych par 

zapisanych obok ślimaków.  Wycięte samogłoski wklejamy obok pod tabelkami. Następnie prosimy 

o  powtórzenie i zapisanie po śladzie. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Integracja Sensoryczna 

Adam Ł. Piątek 11.00-12.00 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię (  klaskanie, tupanie), 

przechodź od prostych do złożonych czynności. 

2. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy( może być cichy gwizdek)  dziecko odrzuca piłkę do rodzica. 
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U O 

E I 
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LOGOPEDIA –KACPER  L. 

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania 

już prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy 

usprawniać ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu 

zębów okrężnymi ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz 

prawy i lewy. Kolejnym ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami 

wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste 

ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę 

również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach 

jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone rozumienie niestety też jest 

zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest zachowane niestety 

jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u dzieci 

mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z 

dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i 

nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie 

sprawdzające i utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni 

kubek, jest na półce i połóż tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone 

rozumienie i należy wyćwiczać -a większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma 

zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź 

do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by 

schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do piórnika a z piórnika 

wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy i wiemy, że dziecko 

wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa przedmioty 

pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję czyli 

rozpoznawanie, pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie 

lepsze efekty w stymulacji mózgu.  

Twardochleb Zofia. 

 

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 19.06.2020    

Temat: Wakacje tuż, tuż. 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 loda, następnie w puzzle .  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj krótkie opowiadanie pt. ”Pani Lato”.  

Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną 

kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo. 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1

