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Temat ośrodka tygodniowego: 

PRZYGOTOWANIE                                     

DO WIELKANOCY  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 06.04.2020 

Temat ośrodka dziennego: 

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ TYGODNIA 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 2 h 

Religia 1 h 

Wychowanie fizyczne 1 h 

  

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści 

zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Witaj! I znowu po sobocie i niedzieli zaczynamy kolejny tydzień pracy. Przy 

okazji: czy pamiętasz, jak się nazywają te dwa wolne dni, które minęły? (Uwaga 

dla Rodziców – dziecko ma oczywiście odpowiedzieć, że to weekend. Kindze i 

małej Klaudii proszę wymienić jakieś inne nazwy i pytać – tak cz nie? - dopiero 

za którymś razem proszę podać słowo „weekend”). Ja się bardzo cieszę, że 

znowu się spotykamy. A Ty? Muszę Ci powiedzieć, że w tym tygodniu czeka 

nas sporo roboty, ale na szczęście będziemy pracować tylko trzy dni – a potem 

będzie tydzień wolnego! 

2. Zacznijmy od przypomnienia tego, co ćwiczymy na każdym porannym kręgu. 

Powiedz, jaka jest teraz pora roku i skąd to wiemy. Potem wymień  kolejno 

wszystkie pory roku. A później wymień kolejno wszystkie dni tygodnia (uwaga 

dla Rodziców – Kindze i małej Klaudii wymieniają te nazwy Rodzice, a 

dziewczynki potwierdzają, mówiąc tak albo nie – zresztą w ten sposób 

postępujemy WE WSZYSTKICH ZADANIACH, KTÓRE WYMAGAJĄ OD DZIECI 

MÓWIENIA – chyba, że akurat odpowiednie słowo znajduje się w 

komputerowym komunikatorze, wtedy niech dziewczynki nim właśnie się 

posługują). 



Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu 

3. Gdy już kilka razy poprawnie wymienisz pory roku i dni tygodnia, wyszukaj je 

poniżej – najpierw powiedz, jaka jest pierwsza litera, a potem znajdź tę literę i 

odpowiedni wyraz! Następnie pod każdy z wyrazów przepisz go samodzielnie 

(uwaga dla  Rodziców: na czerwono zaznaczam litery, których uczniowie 

jeszcze nie poznali, można im je napisać ołówkiem, a dzieci piszą po śladzie).  

Pory roku: 

LATO       WiOSNA         ZiMA                

 

JESiEŃ   

 

Dni tygodnia: 

ŚRODA  CZWARTEK PiĄTEK 

 

PONiEDZIAŁEK       WTOREK 

 

   NiEDZiELA             SOBOTA 
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4. A teraz przypomnimy sobie ważną rzecz: cyfry! W zeszłym tygodniu ich nie 

używaliśmy, ale w tym tygodniu będą potrzebne. Na początek kilka razy po 

kolei pokazuj i nazywaj cyfry zapisane niżej. Potem ćwicz ich znajomość na 

dwa sposoby: Rodzic mówi: „gdzie jest cyfra 5” (na przykład!), a Ty ją 

pokazujesz. Następnie Rodzic pokazuje jakaś cyfrę, a Ty mówisz, jak ona się 

nazywa. Gdy już to wyćwiczysz, napisz obok kilka razy każdą z cyfr. 

 

1           6 

2           7                     

3           8 

4           9 

5           10 

 



5. Czy pamiętasz, jakie Święta się zbliżają? My w tym tygodniu przygotowujemy 

się właśnie do tych Świąt. Obejrzyj z Rodzicami dwa filmiki, do których linki 

podaję niżej: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

https://www.youtube.com/watch?v=NnCZY1CsAYo 

 

W drugim filmiku są napisy, ale Rodzice na pewno chętnie Ci je przeczytają:) 

Potem porozmawiaj z Rodzicami o tym, co było na filmie. 

(SZANOWNI RODZICE: przepraszam, iż angażuję Was tak mocno, ale jeszcze 

nie opanowałem techniki umieszczania na internecie własnych filmików. 

Obiecuję, że jeśli kwarantanna przedłuży się na okres po Świętach, to się tego 

nauczę i będę dawał do obejrzenia własne filmiki, przy których Wy już nic 

więcej nie będziecie musieli robić). 

Bardzo proszę, abyś po obejrzeniu filmików i po omówieniu ich z Rodzicami 

zrozumiał i zapamiętał te słowa: PALMA, PISANKA, ŚWIĘCONKA, BABKA, 

BARANEK WIELKANOCNY, ZAJĄCZEK WIELKANOCNY, ŚNIADANIE 

WIELKANOCNE, REZUREKCJA i ŚMIGUS DYNGUS. Kinga i mała Klaudia niech 

umieszczą obrazki z tymi słowami w swoich komunikatorach komputerowych! 

 

6. Teraz przypomnimy sobie takie słowa, jak „prawy” i „lewy”, „góra” i „dół”, 

„małe” i „duże”. 

Na następnej stronie będzie karta pracy, którą pokolorujesz. Są na niej pisanki. 

Rodzic przeczyta Ci, jakim kolorem pomalować każdy element, a najpierw 

pokazujesz, gdzie on jest (na przykład: gdzie jest PRAWY pasek), potem 

wybierasz SAMODZIELNIE kredkę o odpowiednim kolorze i wypełniasz 

szablon. Pokazuj i wypełniaj w takiej kolejności, jak ja niżej napisałem! 

Pisanka nr 1: prawy pas żółty, środkowy pas jasnozielony, lewy pas czerwony. 

Pisanka nr 2: środkowy pas niebieski, lewy pas brązowy, prawy pas 

ciemnozielony. 

Pisanka nr 3: góra czerwona, dół pomarańczowy, środek granatowy. 

Pisanka nr 4: dół żółty, środek niebieski, góra ciemnozielona. 

Trzy pisanki na dole: mała ciemnozielona, średnia brązowa, duża czerwona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
https://www.youtube.com/watch?v=NnCZY1CsAYo
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Religia:  
 

TEMAT: POZNAJEMY POLSKIE TRADYCJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI. 
 

DRODZY  RODZICE, DROGIE DZIECI ! 
W  Wielką Sobotę  błogosławimy pokarmy na stół  wielkanocny, którymi będziemy się 
dzielić przy wielkanocnym  śniadaniu. 
Poniżej  zamieszczam modlitwę – proszę aby dzieci które czytają ,odczytały i 
odmówiły ją samodzielnie, pozostałe dzieci niech skorzystają Drodzy Rodzice  z 
Waszego wsparcia. 
 
Modlitwa: 
PANIE   JEZU  CHRYSTE! 
ZASIĄDZ MIĘDZY  NAMI 
UDZIEL NAM RADOŚCI  
TWEGO  ZMARTWYCHSTANIA 

NIECH SIĘ OKAŻEMY  
TWOIMI  UCZNIAMI 
A STÓŁ NIECH NASZ BĘDZIE  
ZNAKIEM POJEDNANIA. 
 

BARANEK- Baranek w koszyczku jest symbolem Jezusa 

Chrystusa. Symbolem tego zwycięstwa  jest trzymana przez 

baranka chorągiewka. 

 
PISANKI-    Są symbolem  Życia  i odrodzenia . 

 
WĘDLINA – To symbol  ofiary- daru, który ludzie dają 

Bogu, dziękując  za to, że się nimi opiekuje. 

 
SÓL-  Chroni potrawy przed zepsuciem , a człowieka   przed 

grzechem. 

 
CHRZAN – chrzan przypomina , że gorycz męki i śmierci 

Pana Jezusa została zwyciężona  przez słodycz, dlatego obok 

chrzanu jest wielkanocna babka 

 
CHLEB- Pan Jezus został z nami pod postacią chleba-w 

Komunii Świętej. Przynosząc w koszyczku chleb pragniemy 

prosić Pana Jezusa, aby nigdy nie brakowało nam jedzenia. 

 
 



Wychowanie fizyczne: 
 

TEMAT(zadanie główne): Uczeń wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
Przyrządy i przybory: piłka, szarfa. 
 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym                      
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.  
 

 

 
                  

Treść zajęć 

 

Uwagi 

Rozgrzewka 
 

 

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – 

L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 
  

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , 

LR, PR w miejscu. 

 
Ćw.2 Dziecko odbija piłkę od podłogi i 

przebiega pod nią. 

 
Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę i stara się 

ją złapać.  

 
Ćw.4 Dziecko podrzuca piłkę następnie 

klaszcze ( 1 do 3 razy ) i stara się złapać 

piłkę 

 
Ćw.5 Dziecko przekłada piłkę z ręki do 

ręki tak, aby krążyła wokół bioder (w L 

i P stronę ) 

 

Ćw.6  Dziecko staje w rozkroku i robi 

skłon w przód i rzuca piłkę miedzy 

sowimi nogami do partnera lub o ścianę 

 
Ćw.7  Dziecko siedzi z nogami 

wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi 

NN nad piłką. 

 
Ćw.8 Dziecko siedzi z wyprostowanymi 

nogami. Podnosi obie NN i  przetacza 

pod nimi piłkę. 

 
Ćw.9 Dziecko w siadzie z ugiętymi 

nogami. Dziecko wew. częścią stóp 

łapię piłkę i podrzuca wysoko do góry. 

 
Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 

turecku”. Dziecko wykonuje wdech 

nosem, a następnie silnie dmucha na 

szarfę. 
Ćwiczenie oddechowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pw. – pozycja 

wyjściowa 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Wtorek 07.04.2020 

Temat ośrodka dziennego: 

ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 2 h 

Wychowanie fizyczne 1 h 

Kółko plastyczne 1h 

  

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści 

zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Cześć! Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze? To do roboty! 

Najpierw, dokładnie tak samo jak wczoraj, zrobimy ćwiczenia porannego  

kręgu. Powiedz, jaka jest teraz pora roku i skąd to wiemy. Potem wymień  

kolejno wszystkie pory roku. A później wymień kolejno wszystkie dni tygodnia. 

Na koniec przypomnij, jaki teraz mamy miesiąc. Oczywiście KWIECIEŃ. A jakie 

miesiące były wcześniej? Wymień je wszystkie. I tak, jak wczoraj 

pisałeś/pisałaś nazwy pór roku i dni tygodnia, dziś wyszukasz, pokażesz, a 

potem napiszesz nazwy czterech pierwszych miesięcy roku. A potem jeszcze 

raz przypomnij sobie i napisz wszystkie cyfry. Zrób to na następnej stronie. Ja 

wiem, że wydaje Ci się nudne takie codzienne przypominanie, ale Ty koniecznie 

musisz to wszystko dobrze pamiętać, bo potem w dorosłym życiu będzie Ci to 

BARDZO potrzebne!  
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Miesiące: 

LUTY            KWiECiEŃ                

 

MARZEC            STYCZEŃ   

 

 

Cyfry: 

1       2       3 

4       5       6 

7       8       9 

10 



2. Teraz przypomnimy sobie zwyczaje związane ze świętami WIELKANOCNYMI. 

Jeśli nie pamiętasz, co było pokazane wczoraj na filmikach, obejrzyj je jeszcze 

raz. Przypomnij sobie też poznane nowe słowa. Kinga i mała Klaudia niech 

wyświetlą te słowa na swoich komunikatorach. 

A teraz uwaga! Bardzo ważne zadanie. Nie spiesz się, możesz na nie poświęcić 

więcej czasu, ważne, abyś to robił/robiła SAMODZIELNIE! 

Powiedz Rodzicom, które ze świątecznych zwyczajów lubisz najbardziej, na 

które najbardziej czekasz i dlaczego je lubisz. (Uwaga dla Rodziców: 

wymagamy od dzieci, aby mówiły pełnymi zdaniami!) A potem weź kartkę i 

zapisz swoją wypowiedź. Ma to być kilka zdań: 4 albo 5. Jeśli potrafisz, staraj 

się pisać samodzielnie, albo z małą pomocą Rodziców. Jeśli nie potrafisz, 

niech Rodzice napiszą to, co powiedziałeś/powiedziałaś (uwaga dla Rodziców: 

wielkimi drukowanymi literami), a Ty to przepisz. Kinga i mała Klaudia niech 

układają proste zdania (uwaga dla Rodziców: ważne, aby to były zdania, a nie 

pojedyncze wyrazy) z pomocą komunikatora: na przykład JA LUBIĘ BARANKA. 

Klaudia i Kinga: macie już przecież te słowa w swoich komunikatorach! 

A na koniec oczywiście zrób zdjęcie kartki z Twoją opowieścią i mi je wyślij. 

Jestem bardzo ciekawy tego, co napiszesz. 

 

3. I jeszcze jedna praca na dzisiaj. Na następnej stronie będzie zadanie                 

z matematyki. Przeczytaj je sam/sama lub z pomocą Rodziców. Czytaj sylabami 

– specjalnie dla ułatwienia zaznaczyłem je kolorami! Powiedz, czy trzeba 

dodać, czy odjąć. Jaki znak napiszesz? 

Taki +   czy taki -  Na koniec będzie „równa się”, czyli taki znak = 

Pod tekstem zadania narysuj tyle jajek, ile jest opisanych w tekście (uwaga dla 

Rodziców: po lewej stronie kartki 5, po prawej 4). Potem zapisz nad kropkami 

równanie – cyfry i znaki, policz wszystkie jajka i na dole napisz odpowiedź. 

Pełnym zdaniem! (Uwaga dla Rodziców: piszemy zdanie RAZEM MAJĄ 9 

PISANEK). 
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OLA i ELA MALUJĄ PiSANKi. 

OLA MA 5, A ELA MA 4. iLE 

PISANEK MAJĄ RAZEM?  

Teraz rysujemy jajka. 

 

 

 

 

 

 

Teraz piszemy równanie. 

 

 

……….           …..….           ……….          ……….          ………. 

 

 

Odpowiedź: ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………..………………………………..  

 

 

 

 



Wychowanie fizyczne: 
 

TEMAT(zadanie główne): Uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające m. brzucha i 

grzbietu. 

Przyrządy i przybory: piłka, szarfa-taśma. 
 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i 

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.  
 

 
                  

Treść zajęć 

 

Uwagi 

Rozgrzewka 
 

 

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – 

L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 
RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie sprawności 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw.1  Lornetka . Dziecko w leżeniu 

przodem unosi głowę do góry i dłonie 

składa do oczu (lornetka). 

 
Ćw.2 Samolot. Dziecko w leżeniu 

przodem RR w bok. Unoszą RR i 

naśladują samolot. 

 
Ćw.3  Dziecko w leżeniu przodem. Unosi 

łokcie i stara się wypchnąć piłkę przed 

siebie. 

 
Ćw.4 Wielbłądy .Dziecko chodzi po 

pokoju na czworakach. 

 
Ćw.5 Dziecko w klęku podpartym 

przetacza pikę czołem po pokoju. 

 
Ćw.6  Gra na bębenku. Dziecku siedzi z 

nogami ugiętymi. Unoszą nogi i lekko 

uderzają w podłogę wystukując rytm. 

 

Ćw.7 Raki. Dziecko podporze tyłem chodzi 

po pokoju bioderkami uniesionymi jak 

najwyżej .(przodem ,tyłem). 

  
Ćw. 8 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie 

podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara się 

nie zostać trafionym piłką unosząc biodra 

 
Ćw. 9 Dziecko siedzi w rozkroku. Wykonuje 

skręt T w prawo kładzie piłkę za swoimi 

plecami i robi skłon T w lewo z zabiera piłkę. 

( raz w L raz w P) 

 
Ćwiczenia oddechowe 
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w 

dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko 

,aby to utrzymywało się jak najdłużej w 

powietrzu. 

 
 

 

 

 

 

Podczas 

wykonywania 

ćwiczeń w leżeniu 

przodem 

podkładamy 

zwinięty kocyk 

(ręcznik) pod 

brzuch. 
 

 

 

 

 

 

Wykonujemy 6- 8 

powtórzeń każdego 

ćwiczenia  
 

 

 

 



Kółko plastyczne: 
 

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

 

DRODZY RODZICE  – PRZECZYTAJCIE PROSZĘ WASZYM 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). 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. 

 
A OTO INNE SPOSOBY WYKONANIA PODOBNYCH ZAJĄCZKÓW – WY TEŻ MOŻECIE SWOJE 
ZAJĄCZKI DOWOLNIE UPIĘKSZAĆ NP. DOKLEIĆ MU ZIELONĄ TRAWKĘ Z PRZYCIĘTEJ BIBUŁKI 
LUB PAPIERU, MOŻNA DOKLEIĆ MALUTKĄ GAŁĄZKĘ BAZI, KOLOROWĄ PISANKĘ. 
 

   
 
MOJA PROŚBA DO RODZICÓW KUBY I KINGI – WASZE DZIECI ŚWIETNIE DAJĄ SOBIE RADĘ Z 
MALOWANIEM DUŻYM PĘDZLEM, TRZEBA IM JEDNAK PRACĘ PRZYTRZYMAĆ, OBRÓCIĆ, 
WSPOMÓC- WSPÓLNA PRACA Z NIMI DAJE DUŻO SATYSFAKCJI OBU STRONOM. 
 
JEŚLI TO ZADANIE BĘDZIE DLA WASZYCH DZIECI ZBYT TRUDNE OTO PROPOZYCJA 
WYKLEJENIA ZAJĄCZKA TAKIEGO JAK TEN PONIŻEJ ( PROSZĘ NARYSUJCIE GO LUB 
WYDRUKUJCIE JEŚLI MACIE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ): SKRAWKAMI BIBUŁKI, KOLOROWEGO 
PAPIERU, KULKAMI WATY LUB „KOTKAMI” BAZI. DOMALUJ MU PISAKAMI OCZY, WĄSY, 
PYSZCZEK. 
SWOJE PRACE ZACHOWAJCIE LUB SFOTOGRAFUJCIE - OCENIMY JE PO POWROCIE DO 
SZKOŁY. 
 
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WESOŁEJ ZABAWY – B. GÓRA 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 08.04.2020 

Temat ośrodka dziennego: 

ŚWIĄTECZNA DEKORACJA KLASY 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h 

Zajęcia rozwijające kreatywność 2 h 

Religia 1h 

Wychowanie fizyczne 1 h 

  

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści 

zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!! 

 

Zadania do wykonania: 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność: 

 

1. Jak miło znowu się z Tobą spotkać! Na początek, jak zwykle, przypomnij 

sobie po kolei pory roku, miesiące i dni tygodnia. Na następnej stronie napisz 

po kolei, jaka dziś  jest pora roku, jaki miesiąc i jaki dzień tygodnia. A potem 

rozwiąż zadania z matematyki (uwaga dla Rodziców: niech dzieci najpierw 

próbują liczyć w pamięci, a jeśli nie potrafią, nich się posługują liczydłem, 

klockami, zapałkami itp.). Zadania dla wszystkich są na czarno, zadania dla 

Antka (Dawid i duża Klaudia mogą spróbować je rozwiązać; a może i Kinga 

też?) są zapisane na czerwono. 

2. I ostatnie zadanie w tym tygodniu! Każdy bierze twardą kartkę A4 (tektura, 

blok techniczny itp.) i robimy elementy świątecznej dekoracji klasy: Kinga 

ściąga z internetu szablon baranka, rysuje go z Rodzicami na tej twardej kartce 

i wykleja watą albo płatkami bawełnianymi do demakijażu. Antek robi to samo z 

szablonem kurczaczka, tylko wykleja go puchem – jako hodowca drobiu ma na 

pewno dużo piórek! Kuba bierze szablon zajączka i wykleja go plasteliną. 

(Uwaga do Rodziców: jeśli będzie problem ze znalezieniem szablonu, proszę 

dać znać, podeślę link). Dawid i obie Klaudie rysują po dwa jajka i zdobią je, jak 

chcą: dowolnymi wzorami i techniką, byle każde było inne! Czekam na zdjęcia. 

ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 



  Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu 

 

Pora roku: 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

Miesiąc: 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Dzień tygodnia: 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

3+3=….     33+20=…. 

4+2=….     40+25=…. 

9+1=….     67+32=…. 

7+2=….     48+18=…. 

6+3=….     70+30=…. 



Religia: 
 

TEMAT:  ŚPIEWAMY ZMARTWYCHWSTAŁEMU  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 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


Wychowanie fizyczne: 
 

Temat (zadanie główne): Przetaczanie się po miękkim i twardym podłożu. 
Przyrządy i przybory: kocyk; skakanka; szarfa; piłka. 

  

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym                           
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 
 

 

 

                  

Treść zajęć 

 

Uwagi 

Rozgrzewka 
 

 

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – 

L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne 

  

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 1  Toczący pień. Dziecko leży na 

podłodze z wyprostowanymi i 

złączonymi nogami i RR w górze 

.Dziecko przetacza się raz w lewa stronę 

raz w prawa stronę. 

 
Ćw.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma. 

 
Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej 

skakance(sznurku).Dziecko wykonuje 

obroty zwijając jednocześnie skakankę. 

Następnie toczy się w przeciwna stronę 

do rozciągnięcia skakanki. 

 
Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk. 

 
Ćw.5  Kołyska. Dzieci zajmują pozycję 

w przysiadzie. Trzymając się kolan 

przetaczają się na plecy, a następnie 

starają się wrócić do przysiadu. 

 

Ćw.6  Huśtawka. Dziecko w siadzie 

prostym. Wykonuje przetoczenie do 

leżenia na plecach z nogami w górze, a 

następnie powrót do siadu( 

naśladowanie huśtawki) 

  
Ćw.7 Wycieraczki samochodowe. 

Dziecko Leży an plecach ze złączonymi 

i wyprostowanymi nogami. Wykonuje 

przenoszenie nóg w prawo, następnie w 

lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów: 

mały deszcz –wolno itd. 

 
Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 

turecku”. Dziecko wykonuje wdech 

nosem, a następnie silnie dmucha na 

szarfę. 
Ćwiczenie oddechowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 

 

 

 

 

Wykonujemy 6-

10  powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiały indywidualne 

 

Klaudia Brz., Jakub B., Dawid D., Kinga M. 
 

Logopedia: 
Drodzy Rodzice - u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie 
buzi, języka, policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać 
każdą głoskę, sylabę i wyraz. Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten 
czas popróbujcie poćwiczyć sadzając dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. 
Uważam, że ćwiczenia pozostałych funkcji typu rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to 
macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi ogólne przedstawiłam Państwu 
- są na stronie szkoły w pliku ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić internetowo za 
grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/. 
Zeszyt - Sylaby i rzeczowniki część I - słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę 
dobrze mówiące utrwala słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do 
mózgu wszystko - to bardzo dobra rehabilitacja oraz ćwiczenie jak pisałam rozumienia, 
rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu, mowy, koordynacji słuchowo-ruchowej itp. Przy 
okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy dziecko mówi dobrze, czy słabo, czy 
w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji jeśli macie Państwo w 
domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon powtarza za Wami 
chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi mieć dźwięk 
jednak, żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji  dla WAS Mamy -  wiedziały 
praktycznie jak poćwiczyć z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie 
prawidłowo wymawiać. 

 
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo 
zaciskając zęby górne z dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i 
wypowiadamy SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,  
następnie - CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,  
następnie - ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,  
następnie – DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD. 
 
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli 
samą głoskę, potem w sylabie i w wyrazie u kogo się da. 
 
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO 

S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA 

S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE 

S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU 

 
Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do 
wypowiadania wyrazów dwusylabowych wtedy- 
 
SO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO   
Następnie SO – SO – SO - SO 

CO – CO – CO – CO - CO 

ZO – ZO – ZO - ZO 

DZO – DZO – DZO - DZO 

SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO 

CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA 

 



Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę 
zwracać uwagę na poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę 
poprawiać wymowę tych głosek, bo często właśnie dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - 
błędnie ustawiając język. 
 
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. 
Przy głosce SZ natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są 
zaokrąglone, otwarte.  Jeśli sobie Panie pozbieracie te kartki - będziecie wiedziały jak 
potocznie, bez specjalisty - ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu. Pozdrawiam. 
 
                                                                         Twardochleb Zofia - neurologopeda 
 

Kinga M. 
Logopedia: 
Szanowna Pani- mam propozycję wyćwiczania, rozpoznawania, rozumienia, 
myślenia, przetwarzania słuchowego o którym pisałam wcześniej. Dzieci słabo 
mówiące oraz te, które nigdy mówić nie będą, prócz metod alternatywnej 
komunikacji, mogą jak każde inne nawet zdrowe dziecko ćwiczyć w/w funkcje, które 
to znajdują się w poszczególnych płatach W MÓZGU - więc naprawdę warto 
internetowo zakupić bardzo tanio dwie książeczki z serii Słucham i uczę się mówić - 
zeszyt Wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz sylaby i rzeczowniki I część - II część 
wystarczy tak wpisać w internecie. Jeśli macie w domu słuchawki to super, jeśli nie 
też można naprawdę za małe fundusze zakupić - a będzie to Wam służyć co 
najmniej na dwa lata. My w tych ćwiczeniach z tych zeszytów stymulujemy funkcje 
dzieciom powyższe, zwłaszcza dzieci niemówiące. Mama pokazuje dziecku obrazki z 
ćwiczenia np. Sylaby i rzeczowniki - dziecko niemówiące u którego nie ma szans na 
uzyskanie mowy - patrzy i kojarzy obraz z tym, co słyszy - ćwiczy tym samym 
rozumienie - płat skroniowy, rozpoznawanie – skroniowo-ciemieniowy, ogólnie 
ujmując, myślenie, uwagę, koncentrację oraz o dziwo leksję !!! TO BARDZO WAŻNE 
DLA TYCH DZIECI - JEŚLI BĘDZIE PROBLEM JA ZAKUPIĘ PANIOM TEN ZESZYT 
- proszę potwierdzić mailowo,czy zakupią Panie, czy ja mam to zrobić. To naprawdę 
bardzo ważne, bo te dzieci - myślą i ich mózg też pracuje, a oprócz AAC - czyli 
alternatywnej komunikacji muszą mieć styczność z faktyczną komunikacją 
przynajmniej lektora /jest tam płyta/. Proszę dodatkowo wejść na program bezpłatny 
w telefonie LETM TALK - to bezpłatna metoda wspomagająca komunikację - można 
ją własnymi zdjęciami wspomóc. Ta metoda jest równie dobra dla dzieci które mają w 
płacie skroniowym zaburzone rozumienie proste, złożone oraz niekiedy sytuacyjne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klaudia Brz.  
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! 

 
  

 
Kinga M. 

 

 
 
 
 
 
 



AAC:  DROGI RODZICU!  
Poproś dziecko, aby pokazało który obrazek zaczyna się na podaną literę  

 
POWODZENIA!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Jakub B. 
 

Terapia ruchowa: 
 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

2. Dotykanie dłońmi różnych części ciała (na przykład głowa, brzuch, kolana). 

3. Przekładanie dowolnego przyboru pod ugiętymi kolanami w leżeniu na plecach. 

4. Rozpoznawanie położenia określonego przedmiotu wobec siebie. 

 

Kinga M. 
 

Terapia ruchowa: 
 

Propozycje ćwiczeń: 

1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką. 

2. Dotykanie dłońmi różnych części ciała (na przykład głowa, brzuch, kolana). 

3. Przekładanie dowolnego przyboru pod ugiętymi kolanami w leżeniu na plecach. 

4. Ruchy naprzemienne nóg podczas leżenia na plecach: w górę, w dół, w lewo, w 

prawo. 

Jakub B. 
 

Rewalidacja: 
Temat :Zwyczaje wielkanocne- će. Słowno -sylabowe, ćw. Logicznego myślenia 

Opr.K.O. 
 
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować  do 
zeszytu. 
 
Lany poniedziałek 
W ten świąteczny dzień  
każdy z nas się śmieje. 
A woda nie z nieba,  
lecz z wiader się leje. /lany poniedziałek/ 
 
Rzeżucha 
Choć już Święta blisko 
wiatr na dworze dmucha. 
Na talerzu, w domu  
kiełkuje /rzeżucha/  
 
Święconka 
Zagląda ciekawie  
przez okienko – słonko. 
Bo też chce zobaczyć koszyk ze /święconką/ 



2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Podziel wyraz na litery, następnie 
sylaby. Wyrazy przepisz do zeszytu. 
 

P I SA N K I    PI-SAN-KI      PISANKI 

 
B A B K A    BAB-KA       BABKA 

 
M A Z U R E K          MA- ZU -REK         MAZUREK 

 
Ś W I Ę C O N K A     ŚWIĘ-CON-KA     ŚWIĘCONKA 

 
Antoni K: 

Rewalidacja: 
Temat :Zwyczaje wielkanocne-ćw.słowno-sylabowe, ćw. Logicznego myślenia 

Opr.K.O 

Antoni K. 
 
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Podziel wyraz na litery, następnie 
sylaby. Wyrazy przepisz do zeszytu. 
 

P I SA N K I    PI-SAN-KI      PISANKI 

 
B A B K A    BAB-KA       BABKA 

 
M A Z U R E K          MA- ZU -REK         MAZUREK 

 
Ś W I Ę C O N K A     ŚWIĘ-CON-KA     ŚWIĘCONKA 

 
Ż Y C Z E N I A          ŻY-CZE-NIA          ŻYCZENIA 

 
ŚMINGUS- DYNGUS                    ŚMINGUS- DYNGUS 

 
2..Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować  do 
zeszytu. 
 
Lany poniedziałek 
W ten świąteczny dzień  
każdy z nas się śmieje. 
A woda nie z nieba,  
lecz z wiader się leje. /lany poniedziałek/ 



 
Rzeżucha 
Choć już Święta blisko 
wiatr na dworze dmucha. 
Na talerzu, w domu  
kiełkuje /rzeżucha/  
 
Święconka 
Zagląda ciekawie  
przez okienko – słonko. 
Bo też chce zobaczyć koszyk ze /święconką/ 
 
 

 
Temat: Zwyczaje wielknocne-ćw. Słowne, ćw. Grafomotoryczne. 
Opr.K.O. 
Antoni K. 
 
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie. 
Uzupełnij wyrazy brakującymi literkami.  Odczytaj je. 

Wyrazy zapisz do zeszytu 

BABKA                                                 BA..KA      

MAZUREK                                           MA.UREK 

PALMY                                                 PA..MY 

PISANKI                                              PI..ANKI 

ŻYCZENIA                                          ŻYCZ...NIA 

2.Rodzicu odczytaj dziecku polecenie . 

Dopisz wyrazy według wzoru. 

Do liczby pojedynczej dopisz liczbę mnogą. 

Wyrazy zapisz w zeszycie. 

BABKA                              BABKI 

MAZUREK                        ……………. 

PALMA                              ……………. 

PISANKA                        ……………... 

 


