
DRODZY  RODZICE!   

W tym tygodniu   dalej utrwalamy tematykę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Poniżej zamieszczam 

klika wskazówek jak pracować z dzieckiem. Życzę udanej pracy.      

PONIEDZIAŁEK   29.03.2011 (OLIWIA, JAGODA, ZUZANNA)  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

ZADANIE 1. 

DROGI RODZICU! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku w przepisaniu poniższych zdań według wzoru. na końcu 

mamy  napis ,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  

zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce (robimy tylko te polecenia, które są w 

danym dniu tzn. w poniedziałek tylko zadania z poniedziałku)                   

29   MARZEC  2021  ROK 

PONIEDZIAŁEK 

TEMAT: KARTKA  ŚWIĄTECZNA 

POGODA     WIOSNA 

Drodzy  Rodzice! 

Już  wkrótce zbliżają się święta. Bardzo  proszę o zaangażowanie  dziewczynek  w prace porządkowe. Na pewno 
będą dla Państwa dużym  wsparciem i pomocą. 
Poniżej  zamieszczam zadanie  związane z udziałem w obowiązkach domowych  

1. Przedmioty  potrzebne  do wykonania czynności porządkowych w domu (karta nr 1 , nr.2 ) 
Należy wyciąć symbole i dopasować do czynności ( przykleić w odpowiednie miejsce) 

PROSZĘ ABY DZIEWCZYNKI  WYKONAŁY NIEKTÓRE Z CZYNNOŚCI PORZĄDKOWYCH W DOMU,  

SAMODZIELNIE LUB PRZY  PAŃSTWA WSPARCIU.   

Karta nr 1. 

   



Karta nr 2. 

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się ( Jagoda, Zuzanna) 

Proszę ,aby uczennice przeczytały i przepisały  poniższe zdania do zeszytu oraz odpowiedziały na pytania do teksu. 

 

NADCHODZĄ ŚWIĘTA WIELKANOCNE. 

UCZNIOWIE KLASY SZÓSTEJ WYKONALI NA LEKCJI KARTKI 

ŚWIĄTECZNE, KTÓRE WYŚLĄ DO SWOICH BLISKICH.  NA 

KARTKACH SĄ PRZYKLEJONE PISANKI I BARANKI ORAZ TEKST 

ŻYCZEŃ. KARTKI PODPISZĄ, WŁOŻĄ DO KOPERTY, ZAADRESUJĄ, 

NAKLEJĄ ZNACZEK I WYŚLĄ NA POCZCIE. 

ODPOWIEDZ  NA PYTANIA DO TEKSTU (TO ZADANIE DLA JAGOD Y I  ZUZANNY) 

1.CO WYKONALI UCZNIOWIE KLASY SZÓSTEJ NA LEKCJI? 

UCZNIOWIE WYKONALI  ………………………………………. 

2. JAKIE  ŚWIĘTA SIĘ ZBLIŻAJĄ? 

JUŻ  WKRÓTCE…………………………………………. 

3.CO NAKLEILI UCZNIOWIE NA KARTKI? 

UCZNIOWIE NAKLEILI NA KARTKI………………………………… 

 

4.W CO UCZNIOWIE SPAKOWALI KARTKI? 

UCZNIOWIE SPAKOWALI KARTKI W  ………………………. 



5.  GDZIE UDALI SIĘ UCZNIOWIE, ŻEBY WYSŁAĆ KARTKI? 

UCZNIOWIE UDALI SIĘ NA…………………………… 

Zadanie dla Oliwii 

Proszę, aby Oliwia przepisała tekst powyżej do zeszytu  i zaznaczyła w wyrazach kolorem czerwonym samogłoski  (o, 

u ,i, y, e, a). 

Zajęcia  rozwijające  kreatywność  (Zuzanna , Oliwia,  Jagoda) 

DRODZY  RODZICE! 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi proszę, aby dziewczynki wykonały kartkę świąteczna, którą 

wyślą do swoich najbliższych .(W związku z pandemią koronawirusa i panującymi ograniczeniami wykonaną przez 

uczennice kartkę można wysłać w formie zdjęcia zrobionego telefonem) 

Poniżej  zamieszczam  przykładową  kartkę świąteczną .Możecie  państwo pokazać dzieciom kartki świąteczne, które 

posiadacie w domu lub skorzystać  z  internetu (tam znajdziecie wiele ciekawych pomysłów). Proszę aby przy 

Państwa wsparciu manualnym, dzieci  wykonały kartkę świąteczną. Możecie Drodzy  Rodzice  skorzystać z  

zamieszczonych poniżej przykładów lub wykonać kartkę według pomysłu  dziecka.  Powodzenia!!!  

     

Do wykonania powyższych kartek będą potrzebne następujące materiały: 

 Klej, nożyczki, kolorowy papier, blok kolorowy rysunkowy lub techniczny, pompony, ołówek, długopis ( do 

napisania życzeń -długopis lub mazak) 

Religia  29.03.2011  (Jagoda ,Oliwia, Zuzanna) 

    Katecheza   

Temat: Śpiewamy Zmartwychwstałemu radosne „Alleluja” 

Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Poniżej podaje link 

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

Po  wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami: 

ZMARTWYCHWSTAŁ   PAN  I ŻYJE  DZIŚ….. 

BLASKIEM  JAŚNIEJE  NOC…. 

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI  BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA”  poniżej  podaje 

link 

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

 

 



Drodzy Rodzice 

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

Sobotę. 

Ponieważ  jest  to nasze ostatnie spotkanie  przed  Świętami  Wielkanocnymi przyjmij Państwo i Drodzy Uczniowie życzenia : 

…Aby  Zmartwychwstały  Pan  błogosławił  na  każdy nadchodzący  dzień. 

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

i całej Rodziny. 

                                  Z  zapewnieniem o modlitwie 

                                                                 Katechetka    

WTOREK  30.03.2021 ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

Wychowanie fizyczne. Temat: Zabawy na czworakach. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem 

kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

Ćwiczenia: Wykonujemy 6-8 powtórzeń. 

1. Dziecko chodzi na czworakach z wyprostowanymi 
nogami i wysoko uniesionymi biodrami. 

 
 
2.Dziecko w klęku podpartym chodzi na czworakach, 
uginając ręce w łokciach i lekko dotykając nosem 
podłoża (udaje kury zbierające ziarenka). 

 
 

3.Dziecko chodzi na czworakach popychając piłkę głową. 

 
 

4.Dziecko w klęku podpartym nie odrywając dłoni i 
kolan, uginając ręce, uderza piłkę głową. Stara się, aby 
piłka potoczyła się jak najdalej. 

 
 

5.Dziecko j/w stara się trafić piłką do „bramki” (między 
dwa przedmioty). 

 
 

7. Rodzic stoi w rozkroku. Dziecko biega na czworakach 
wokół jego nóg, wykonując ósemki. 

 
 
8.Rodzic trzyma pionowo obręcz, dziecko na czworakach 
przechodzi przez obręcz, następnie obiega rodzica. 

 
 
9.Rodzic wolno toczy obręcz, dziecko stara się przejść przez 
nią. 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: 
Zdmuchiwanie świeczki – dziecko trzyma w ręce zapaloną 
świeczkę i silnym dmuchnięciem stara się ją zgasić. 



6.Na czworakach przechodzi pod laską. 

 

 
 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

ZADANIE 1. 

DROGI RODZICU! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. na 

końcu  mamy  napis ,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  

zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce. 

              

30   MARZEC  2021  ROK 

WTOREK 

TEMAT: PISANKI 

POGODA     WIOSNA 

 

ZADANIE 2.  

Drogi Rodzicu! 

W dniu dzisiejszym tematem zajęć będą pisanki. Poniżej zamieszczam przykładowe 

zdjęcia tych pięknych kolorowych jajek. Proszę, aby dziecko spojrzało na poniższe 

ilustracje i spróbowało wymienić kolory znajdujące się na pisankach. Jeżeli 

posiadacie Państwo dostęp do internetu to możecie pokazać dziecku wiele różnych 

propozycji ozdobienia jajek wielkanocnych. 

     

         PISANKI                              PISANKI-DRAPANKI 

  



Zadanie 3. 

Proszę, aby dziecko spojrzało na poniższy rysunek i połączyło w pary takie same 

pisanki. 

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się (Jagoda, Zuzanna) 

Zadanie1. 

1.Rodzicu, proszę aby dziecko powiedziało co widzi na poniższym obrazku( np. Na pierwszym obrazku 

chłopiec…., na drugim obrazku dziewczynka….itd,) ( Jagoda, Zuzanna) 

2.Proszę , aby dziecko zaznaczyło czerwoną kredką dziewczynkę, która trzyma koszyk z pisankami.( 

Oliwia, Jagoda, Zuzanna) 

3.Proszę,aby dziecko zaznaczyło niebieską kredką chłopca, który maluje pisanki .(Jagoda, Oliwia, 

Zuzanna). 

4.Proszę,aby dziecko zaznaczyło zieloną kredką obrazki, które pasują do Wielkanocy.(Jagoda Oliwia, 

Zuzanna). 

 

 



Zadanie 2. 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko wpisało litery według kodu i odczytało powstałe hasło. (Zuzanna, Jagoda, Oliwia) 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Oliwia, Jagoda ,Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę , aby dziecko przy wsparciu wykonało pisankę -drapankę .Jeżeli  nie macie możliwości  jej 

wykonania możecie wykonać pisankę według pomysłu dziecka ( kolorowanie, wykorzystywanie naklejek 

itp.).Proszę prześlijcie zdjęcia wykonanych pisanek. 

Podaje instrukcję wykonania pisanki-drapanki. 

1.Przygotowujemy jajka i łupiny cebuli. 

2.Gotujemy jajka razem z łupinami (odpowiednio długo około 5 minut, żeby nabrały koloru) 

3.Studzimy jajka 

4.Osuszamy ręcznikiem papierowym ostudzone jajka. 

5.Za pomocą małego gwoździa lub grubszej igły wydrapujemy wzór według inwencji twórczej dziecka. 

1.   2.  

3.    4.  



ŚRODA 31.03.2021  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

ZADANIE 1. 

DROGI RODZICU! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. na 

końcu  mamy  napis ,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  

zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce. 

              

31   MARZEC  2021  ROK 

ŚRODA 

TEMAT: KOSZYK WIELKANOCNY  

POGODA     WIOSNA 

 

Zadanie 2.( Oliwia, Zuzanna, Jagoda) 

Drogi Rodzicu! 

Tematem dzisiejszych zajęć jest koszyczek wielkanocny. Proszę, o pokazanie 

dziecku takiego koszyczka. Poniżej zamieszczam przykładowe koszyki. Proszę, aby 

dziecko odnalazło i wskazało koszyk, który najbardziej pasuje do Świąt 

Wielkanocnych. 

        

 

        



Zadanie 3. ( Oliwia, Zuzanna, Jagoda) 

Proszę, aby dziecko dorysowało  w koszyczkach po tyle pisanek ,aby w każdym koszyku było ich po 5. 

 

Wychowanie fizyczne 30.03.2021 
Temat: Zabawy bieżne. Marszobieg. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 
Rozgrzewka: Marsz w miejscu 2 min.; Bieg z wysokim unoszeniem kolan 30sek.; Pajacyki 10-15 powtórzeń. 

Część główna - Marszobieg: 

Bieg w miejscu 2 minuty, marsz 4 minuty, przerwa 1 minuta - powtórz 5 razy. 

Ćwiczenia rozciągające: 

Każdą przyjętą pozycję wytrzymaj kilka sekund: 

- podpór przodem (deska); 

 
- wykrok - raz prawa, raz lewa noga; 

- skłon, lekko ugięte kolana, plecy proste "skoczek 
narciarski"; 

 
- przysiad przy ścianie "krzesełko"; 



 
- siad rozkroczny; 

 
- stanie wyprostowane, ręce w górę, brzuch 
wciągnięty; 

 

 
- przysiad przy ścianie "krzesełko" ramiona w bok; 

 
- niski, szeroki przysiad, kolana na zewnątrz; 

 

Bibliografia: Zdobysław Stawczyk „Ćwiczenia ogólnorozwojowe”, Michał Chalabala https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/ 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko uczestnicząc w przygotowaniach do Świat Wielkanocnych spróbowało samodzielnie 

umieścić niezbędne produkty spożywcze w koszyczku. W celu przypomnienia proszę, aby dziecko 

korzystając z ulotek marketowych wybrało świąteczne produkty  i wkleiło je do poniższego koszyka . 

,  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najszczersze życzenia. Dużo zdrowia, 

radości , optymizmu oraz bezpiecznych spotkań rodzinnych przy symbolicznym jajku i baranku. 

 

https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/


Zajęcia rozwijające kreatywność  ( muzyka)  Jagoda, Zuzanna, Oliwia) 

 

TEMAT ZAJĘĆ:  Zabawa przy piosence. Wielkanocne zajączki”, ilustracja ruchowa do piosenki 

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

nasze zajęcia. Proszę przeczytać tekst piosenki. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – 

rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech  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. Drogi rodzicu. Odszukajcie na You tube piosenkę „Wielkanocne zajączki”.  (palcem lewej ręki naciśnij i 

przytrzymaj Ctrl, kursorem najedź na podany link, kliknij. Zaraz  połączysz się z piosenką. Postępuj tak z 

innymi wysyłanymi linkami)  https://www.youtube.com/watch?v=CMQQJysu9A0. 

 Jeżeli dziecko Państwa nie ma dostępu do Internetu, proszę przeczytać tekst piosenki lub dziecko samo 

czyta  

 

1. Był mały zajączek, wielu braci miał, w dzień biegał po łące, nocą w lesie spał, 

Zbudził go baranek: „ Czas zajączku wstać, dzisiaj jest Wielkanoc,  

worki z łakociami, worki z łakociami musisz dzieciom dać…” 

Ref: Dziś do wszystkich dzieci rankiem trzeba biec, przez pola i lasy leć zajączku, leć… 

Worki z łakociami dzisiaj dzieciom dasz, woła ciebie, woła wielkanocny czas… 

2.Nasz mały zajączek wielu braci miał,  więc pobiegł na łąkę, worki braciom dał. 

Dzieci już się cieszą, czeka każdy dom, a zajączki śpieszą,  

biegną lasem, polem, biegną polem, lasem i szczęśliwe są… 

 

3. Po wysłuchaniu piosenki lub tekstu, wskaż na ilustracjach poniżej, które zwierzątka występują w 

piosence   

4. Odpowiedz na pytanie lub wskaż na ilustracji – Co zajączki roznosiły dzieciom? 

 

  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMQQJysu9A0


5. Na podstawie tekstu lub słuchanej piosenki, powiedz lub wskaż na ilustracji jaki charakter ma piosenka. 

Pokaż wszystkie minki, pasujące do piosenki 

 
 

 

 

Ostatnim zadaniem zajęć, będzie zabawa ruchowa.  Przy piosence dziecko naśladuje zajączka ( kica po pokoju, udaje, 

że śpi, znów kica. Barankiem będziesz TY, rodzicu       lub ktoś z domowników. Budzicie zajączka i razem z 

woreczkiem lub kolorową reklamówką biegacie , podskakujecie i udajecie, że roznosicie smakołyki.  Zabawę można 

powtórzyć kilka razy, raz dziecko jest zajączkiem a barankiem ktoś z domowników a  potem na odwrót.  

Wesołej zabawy        

 

 

               ŻYCZĘ PAŃSTWU   

AAC ( P. Iwona)    Zadania dla Oliwii  29.03.2021 

DROGI RODZICU!  
1. PROSZĘ, POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O KONIECZNOŚCI MYCIA RĄK W RÓŻNYCH SYTUACJACH I 
UTRZYMYWANIU ICH W CZYSTOŚCI.  

POMOGĄ WAM W TYM OBRAZKI ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ . 
 

2. POTEM IDŹCIE DO ŁAZIENKI , NIECH DZIECKO PRZED ZAJĘCIAMI, UMYJE RĘCE WEDŁUG INSTRUKCJI 
OBRAZKOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CZWARTEJ  STRONIE . 

 
3. NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ABY WYCIĘŁO OBRAZKI SYMBOLICZNE Z OSTATNIEJ STRONY I WYKONAŁO 
ĆWICZENIE WEDŁUG INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ  UMIESZCZONEJ U GÓRY TEJŻE STRONY. 

 



 



 

 

AAC (p. Iwona)    Zadania dla Jagody 31.03.2021 

1. PRZECZYTAJ ,PROSZĘ, DZIECKU TEKST O WIELKANOCY, POKAZUJ PALCEM OBRAZKI ODPOWIEDNIE DO TEKSTU. PODCZAS 
DRUGIEGO CZYTANIA POMÓŻ DZIECKU POKAZYWAĆ OBRAZKI NP. KIERUJĄC JEGO PALEC NA ODPOWIEDNIE OBRAZKI  DO 
TREŚCI. 
 
2. NASTĘPNIE SPYTAJ DZIECKO CO NALEŻY WŁOŻYĆ DO KOSZYKA WIELKANOCNEGO. 
POPROŚ, ABY   DZIECKO WSKAZAŁO ODPOWIEDNIE OBRAZKI LUB  
(PO WYDRUKAWANIU) POŁĄCZYŁO JE Z KOSZYKIEM, RYSUJĄC LINIE OŁÓWKIEM.  
 
 

3. PRZYPOMNIJ PROSZĘ, DZIECKU , JAK NALEŻY SKŁADAĆ ŻYCZENIA KORZYSTAJĄC Z INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ. 
 

4. POMÓŻ DZIECKU WYCIĄĆ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE SZTUĆCE I PRZYKLEIĆ W ODPOWIEDNIE MIEJSCA. PROSZĘ, 
WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE NA RZECZYWISTYCH PRZEDMIOTACH. 
 
5. POPROŚ DZIECKO , ABY PRZYJRZAŁO SIĘ OBRAZKOM I PRZYPOMNIAŁO SOBIE JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIE PRZY STOLE. 
MOŻECIE PRZEĆWICZYĆ TE UMIEJĘTNOŚCI WEDŁUG ZAPREZENTOWANEJ INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ. 

 

 



 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA   ( p. Jola)    Zadania dla  Jagody  ( środa) 

 



 

 

 

 

 

 



LOGOPEDIA   ( p. Jola)    Zadania dla Oliwii   ( środa) 

 

 

 

 

 



Zajęcia z psychologiem (Zuzanna)  ( 29.03.2021) 

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój Zuzanny. Jest to prosta krzyżówka, podobna do tych, 

które już wcześniej robiła.  

Przeczytaj poniższą instrukcję dziecku:  

Zuziu, dostaniesz ode mnie trzy zadania.  

Pierwsze – rozwiązanie krzyżówki o narzędziach ogrodniczych. Jeśli nie będziesz wiedziała jak nazywa się 

narzędzie, lub słowo nie będzie pasować do krzyżówki – na tej stronie znajdziesz słowa, które są jej 

rozwiązaniem. Staraj się wykonać ją w całości samodzielnie bez podpowiedzi.  

Drugie – odczytać hasło jakie powstało w krzyżówce – tak nazywa się osoby, które dbają o ogród. 

Trzecie – dokończ kwiatowy wzór na dole strony. 

Po wykonaniu przez dziecko zadań, pochwal je. Zasłużyło na to ciężką pracą! 

 

Słowa pomocnicze: Motyka, Grabie, Drabina, Łopata, Widły, Konewka, Wiadro, Sekator 

 

 


