
04-08.05.2020

Temat ośrodka tygodniowego:

„ROZKWITA RADOŚNIE”;

WPROWADZENIE LITERY „R” 

Szanowni Rodzice! Jeśli zauważacie Państwo, że wiele

zadań w tym tygodniu przypomina te, które robiliście

z dziećmi podczas wprowadzania litery „H” i że nawet ich

kolejność jest podobna, to nie przypadek! Nie wynika on

z faktu, że mam sklerozę:) albo, że nie chciało mi się

wymyślić czegoś nowego. Przeciwnie: dzięki takiemu

układowi dzieci wdrażają się do pewnego systemu pracy,

wiedzą, co je czeka i - dzięki temu - lepiej zapamiętują

materiał. Proszę mi wierzyć – TO DZIAŁA!



Poniedziałek 04.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

PIOSENKA „ROZKWITA RADOŚNIE”;

 WPROWADZENIE LITERY „R”

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 kreatywność:

1. Witaj pod długiej majówce! Mam nadzieję, że wszyscy porządnie wypoczęli

–  i  Ty  i  Twoi  Rodzice  -  bo  w tym tygodniu  znowu  czeka  nas  dużo  pracy.

Będziemy poznawali nową literkę.

Ale najpierw szybko przypomnij sobie z Rodzicami i wymień po kolei nazwy

pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

Na pewno wiesz, że kilka dni temu rozpoczął się nowy miesiąc. Czy pamiętasz,

jak on się nazywa? Oczywiście, to MAJ! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest czwarty dzień maja. Pamiętasz cyferkę 4? Napisz ją poniżej kilka razy:

4 …………………………………………………………………………………………….

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   PONIEDZIAŁEK   4   MAJA):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



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

2.  Uwaga,  zaczynamy  poznawać  nową  literę!  Najpierw  posłuchaj  uważnie

tekstu piosenki czytanego przez Rodzica  (uwaga dla Rodzica – proszę czytać

powoli,  sylabami,  z  wyraźnym  rytmem  na  trzy).  Niech  Rodzic  kilka  razy

przeczyta Ci te słowa i razem wyklaskujcie rytm piosenki na trzy.

ROZKWiTA RADOŚNiE 

MAJOWA PRZYRODA 

OD RANA ROZGRZEWA 

WiOSENNA POGODA

NARESZCiE BEZ PACHNiE

 NARESZCiE CO CHWiLĘ

WiRUJĄ W POWiETRZU

 TAK BARWNE MOTYLE!
3.  Powiedz, o czym jest ta piosenka. Czy rozumiesz wszystkie słowa piosenki?

Wiesz, co to jest bez? Czy znasz nazwy innych majowych kwiatów? Jeśli nie, to

nie szkodzi – jutro będziesz je poznawać z Rodzicami. 

4. Na jaką literę zaczynają się słowa ROZKWITA RADOŚNIE? W tym tygodniu

poznamy właśnie  literkę  R.  Posłuchaj  uważnie  jeszcze  raz  tekstu  piosenki:

niech Rodzic czyta Ci po kolei słowa, a Ty powiedz, czy w tym słowie słychać

czy nie słychać literkę R. Na następnej ztronie widać dużą literę R. Przyjrzyj się

jej,  a  potem wróć  do  tekstu  powyżej  i  zaznacz  w  nim wszystkie  litery  R  –

możesz je na przykład otoczyć kółkiem, albo podkreślić.



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

5. Razem z Rodzicem mów słowa piosenki i w ich rytm pisz na szablonie literkę

R: najpierw kilka razy palcem, a potem kredką albo długopisem  (uwaga dla

Rodzica – koniecznie należy pisać w takiej kolejności i w następujący sposób:

lewa linia pionowa Z GÓRY NA DÓŁ!, „brzuszek” Z GÓRY NA DÓŁ, dodatkowa

„nóżka” Z GÓRY NA DÓŁ!).

R



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

6.  A  teraz  napisz  po  śladzie,  też  w  rytm piosenki  na  trzy,  mniejszą  literkę

(uwaga  dla  Rodziców  –  proszę  pamiętać  o  kolejności  i  sposobie  pisania!).

Przypomnij – jaka to litera?

RRR

RRR



Religia:

TEMAT: MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.

Maryja jest najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych
problemach mówi Jezusowi i prosi by On nam pomagał. Maryja zawsze wspierała
Jezusa.  Gdy Jezus umierał  na krzyżu,  nie  było  przy Nim tych,  którym przywrócił
zdrowie, którym wyświadczał dobro. Uciekli  również Jego uczniowie. Została tylko
Maryja oraz najmłodszy z uczniów – Jan. Jezus widząc swoją Matkę i ukochanego
ucznia – Jana,  w słowach „Oto Matka Twoja” wskazał Janowi, że Maryja będzie
matką wszystkich ludzi.
W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją
oddajemy cześć dobremu Bogu. W Polsce najbardziej znane są: Jasna Góra, Licheń,
Gietrzwałd, Limanowa, Święta Lipka oraz Rokitno, gdzie znajdują się Jej obrazy lub
figury.

Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy
Jej obrazie lub figurze
Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice

Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego to Jasna
Góra, nazywana często duchową stolicą Polski. Jest to klasztor położony na wzgórzu
zwanym Jasną Górą w mieście Częstochowa.
Wiemy,  że  stolicą  Polski  jest  Warszawa,  wcześniej  był  nią  Kraków.  Jasna  Góra
jednak zawsze była miejscem, gdzie Polacy spotykali się ze swoją Matką. Tam czuli
się wolni, nawet wtedy, gdy Polska była w niewoli.

OPOWIADANIE
Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli
uciec. Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą
obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo zniszczony obraz wrócił do klasztoru.
Król Polski zajął się jego odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym malarzom.
Ci jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych cięciem szabli.
I tak nawet do dzisiaj możemy je oglądać.
Maryja ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi,
a szczególnie na tych, którzy się modlą razem z Nią. Polacy bardzo polubili tę twarz
Maryi.  Wiedzieli,  że  zawsze  mogą  Jej  powiedzieć  o  swoich  kłopotach
i  zmartwieniach.  Do  Niej  zwracali  się  również  wtedy,  gdy  na  nasz  kraj  napadli
wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo szybko zdobyli Warszawę, Poznań, Kraków
i dotarli do Jasnej Góry. Był to już ostatnie ważne miejsce do zdobycia. Pod murami
Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie natomiast
tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się
zwycięstwem rycerzy Maryi.  Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała Polaków
do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się wolnością, a król
ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu
narodu  uroczyste  ślubowanie.  Coraz  częściej  Polacy  zaczęli  stawać  do  apelu,
śpiewając o godzinie 21:00 „Maryjo Królowo Polski...”.

Wysłuchaj piosenki i módl się codziennie jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=4yCnWRY0zSQ 

Namaluj Matkę Bożą i u Jej stóp bukiet kwiatów. Pracę wyślij do Wychowawcy.

https://www.youtube.com/watch?v=4yCnWRY0zSQ


Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie przetaczają się po miękkim i twardym podłożu.
Przyrządy i przybory: skakanka; kocyk; 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 na plecach ze złączonymi i
wyprostowanymi nogami. Wykonuje 
przenoszenie nóg w prawo, następnie w 
lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów: 
mały deszcz –wolno itd.

Ćwiczenie oddechowe
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko 
wykonuje wdech nosem, a następnie 
silnie dmucha na szarfę.

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

Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka.



Wtorek 05.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

Utrwalenie znajomości litery „R”

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 kreatywność:

1. Czy pamiętasz, jaką literę wczoraj poznaliśmy? Jeśli nie, powiedz jeszcze raz

z Rodzicami słowa piosenki. Teraz już pamiętasz? Tak, to litera R. A pamiętasz,

dlaczego poznaliśmy tę  literkę,  śpiewając piosenkę  o rozkwitającej  majowej

przyrodzie?  (Uwaga dla Rodziców – trzeba ewentualnie naprowadzić dziecko

na to,  by  udzieliło  odpowiedzi,  że  to  z  powodu rozpoczynającego  się  maja

i związanych z tym przemian w przyrodzie). Tak, bo zaczął się nowy miesiąc

– maj, i wokół nas wszystko się zmienia! Przypomnij, jakie są majowe zmiany

w przyrodzie i pogodzie. (Uwaga dla Rodziców – dziecko powinno wspomnieć

zmiany  w  pogodzie,  takie  długość  dnia,  temperatura,  słoneczne  dni  oraz

zmiany  w  przyrodzie,  czyli  pojawienie  się  i  kwitnienie  nowych  gatunków

kwiatów; możecie wspólnie  z dziećmi wyszukać na internecie informacje na

temat  majowych  kwiatów,  albo  wyjść  na  krótki  spacer  i  obserwować  je

w naturze). Przeczytaj,  a  potem zapisz  obok po 3  –  4  razy słowa związane

z majowymi zmianami. Poza Y znasz wszystkie litery potrzebne, aby to zrobić!

MAJ ………………………………………………………………………………………...

BEZ ………………………………………………………………………………………...

TULiPAN ……………………………………………………………………….……….

MOTYL …………………………………………………………………………………



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

2. Przypomnij: jaka to litera? Napisz ją po śladzie.

R R R R R R
3. A teraz pisz już sam (sama)! Tak jak potrafisz, wielkość literek jest obojętna,

ważny jest kształt! Niech Rodzice nie pomagają Ci za bardzo, a najlepiej wcale.

Wypełnij literkami tę kartkę do końca.



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

4. A teraz uwaga! Pisz literę R sam (sama), ale staraj się trzymać w linii. Napisz

tak 4 linijki.

R  …………………………………………………………………………………….

R  …………………………………………………………………………………….

R  …………………………………………………………………………………….

R ……………………………………………………………………………………



Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia równoważne.

Przyrządy i przybory: kocyk.

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 Marsz po wyznaczonej linii przodem – dystans 4-5 m.

Ćw.2  Marsz po wyznaczonej linii tyłem– dystans 4-5 m.

Ćw.3 Odwrócona litera „Y” – Dziecko staje kończyna dolną na środku linii 
łączącej poszczególne ramiona litery „Y ” i wykonuje drugą kończyną dolną ruch 
na możliwie maksymalną odległość do poszczególnych ramion litery „Y”. LN i 
PN.

Ćw.4 „Gwiazdka” – dziecko staje jedna kończyną na środku czterech linii 
wyznaczających gwiazdkę. Wykonuje druga kończyną dolną na możliwe 
maksymalną odległość do poszczególnych wierzchołków gwiazdki. LN i PN.

Ćw.5 Ćwiczenie oddechowe
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na
piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu.

Wykonujemy 4- 
6 powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia .

Ćwiczenia propriocepcji  w rehabilitacji – W. Stryła; A.M.Pogorzała. 



Kółko plastyczne:

TEMAT: Kotek - praca z wykorzystaniem tkanin, włóczki.

Wskazówki dla rodziców:
Proszę,  aby  rodzice  narysowali  dziecku  kontury  kotka  na  kartce  z  bloku
i przygotowali do wyklejania: ścinki tkanin, włóczki lub bibułki. 
Zadaniem  dzieci  jest  wyklejenie  kotka  jednym  z  przygotowanych  materiałów,
a następnie wklejenie lub domalowanie pisakiem oczu, noska i wąsów. 
Rodziców Kingi i  Kuby proszę, aby wspomogli  swoje dzieci  w pracy, a gdyby to
zadanie  było  dla  nich  zbyt  trudne  to  mogą  oni  pomalować  farbami  (odbijając
opuszkiem palca) swojego kotka, pamiętając, aby utrzymać się w jego konturach. 
Pozostałe dzieci z pewnością poradzą sobie z tym zadaniem. 
Życzę udanej zabawy! 

       Szablon kotka do odrysowania  



Środa 06.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

Podsumowanie tygodnia

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. Zaczniemy, jak zwykle, od daty. Przypomnij z Rodzicami i wymień po kolei

nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

Pamiętasz,  jaki  miesiąc  rozpoczął  się  kilka  dni  temu?  Oczywiście,  to  MAJ!

Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest szósty dzień maja. Pamiętasz cyferkę 6? Napisz ją poniżej kilka razy:

6 …………………………………………………………………………………………….

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   ŚRODA   6   MAJA):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czy pamiętasz, jaką literkę poznajemy w tym tygodniu? Oczywiście, literę R.

Przypomnij  sobie  wraz  z  Rodzicami  piosenkę  ROZKWITA  RADOŚNIE:

śpiewajcie ją, wyklaszczcie i porozmawiajcie, o czym jest ta piosenka.



3.  Te litery już znasz.  Przeczytaj  je.  (Uwaga dla Rodziców: czytamy na dwa

sposoby;  najpierw  Państwo  mówią  literę,  a  dziecko  ją  pokazuje,  potem

Państwo wskazują literę a dziecko ją czyta).

A   O   E   U   i
4. Teraz przeczytaj sylaby złożone z nowej litery R i z tych literek. (Uwaga dla

Rodziców: czytamy na dwa sposoby, tak jak w poprzednim zadaniu).

RA  RO
RE  RU

Ri



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

5.  A  teraz  napisz  po  jednej  linijce  każdej  z  przeczytanych wcześniej  sylab.

Staraj się utrzymać w linii!

RA …………………………………………………………………………….

RO…………………………………………………………………………….

RU…………………………………………………………………………….

RE …………………………………………………………………………….

Ri …………………………………………………………………………….



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

6. Wyszukaj sam, albo z pomocą Rodziców, cztery przedmioty, których nazwy

zaczynają się na literę R. Znajdź ich zdjęcia na internecie – sam wpisuj  ich

nazwę w przeglądarce – wydrukuj i wklej na tej stronie, a pod spodem napisz

odpowiednie  wyrazy  (uwaga  dla  Rodziców:  jeśli  nie  można  wydrukować

fotografii, niech Państwo narysują ten przedmiot; nie musi być piękny:), ważne,

by wiadomo było,  o co chodzi).  Jeśli  w wyrazie jest litera,  której  nie znasz,

Rodzic na pewno napisze Ci ją ołówkiem, a ty poprawisz ją po śladzie! I to tyle

pracy na dzisiaj.

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

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



Religia:

TEMAT:  TYDZIEŃ BIBLIJNY W KATECHEZIE; LIST PANA BOGA DO NAS.

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie proszę:

Każdego dnia otrzymujemy wiele  wiadomości.  Tak wiele  osób coś do nas mówi,

a  w dzisiejszych  czasach otrzymujemy mnóstwo wiadomości  elektronicznych.  Co

chwilę przychodzą do nas sms-y, zamieszczamy posty na facebooku, otrzymujemy

e-maile, a coraz rzadziej otrzymujemy list.

Kto  z  was  otrzymał  ostatnio  jakiś  list,  ale  taki  zwykły,  najlepiej  ręcznie  pisany,

wysłany w kopercie ze znaczkiem?

Jest jednak jeden list, który możemy otrzymać każdego dnia, on został wysłany

już dawno temu, ale wciąż jest aktualny. Mowa o Piśmie Świętym.

Drodzy Rodzice jeżeli posiadacie w domu egzemplarz Pisma Świętego, może być

również ilustrowana Biblia dla Dzieci pokażcie proszę je swojemu Dziecku.

Pismo Święte  to  słowa skierowane przez  Boga  do  każdego  człowieka,  także  do

Ciebie i do mnie!

Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Piśmie Świętym. Wiemy, że jest to list, który

Bóg napisał do nas, a my powinniśmy go czytać.

Zapraszam Was do obejrzenia filmu animowanego o Piśmie Świętym

https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA

Po  obejrzeniu,  proszę,  wymień  dwie  nazwy  ksiąg  Pisma  Świętego  i  prześlij

odpowiedź do swojego wychowawcy lub zrób zdjęcie i prześlij je.

Dla chętnych

Wysłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=KbouLSLatCs 

https://www.youtube.com/watch?v=KbouLSLatCs
https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA


Wychowanie fizyczne:

TEMAT:  Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za
prawidłowe wysklepienie stopy. Przyrządy i przybory: woreczki; piłka; kocyk.

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  Siad na krześle, przed krzesłem na 
podłodze leży rozłożony kocyk. Stopy stoją na 
brzegu kocyka. Zwijanie kocyka pod stopy 
ruchami zginania palców bez odrywania pięt 
od kocyka.

Ćw.2 Siad na krześle, Nogi uniesione nad 
podłogę, stopy w zgięciu podeszwowym, palce
stóp podkurczone. Naprzemienne dotykanie 
palcami stóp podłogi.

Ćw.3 Stanie- Postawa. Na podłodze 
narysowana linia. Marsz z krzyżowaniem stóp.
Na odcinku 2-3 metry. 

Ćw.4 Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z 
tyłu. Podeszwy stół złączone. Wyprost nóg w 
stawach kolanowych z utrzymaniem 
złączonych podeszwami stóp. Uwagi: 
Zwrócenie uwagi aby kolana były rozchylone 
na zewnątrz i stopy były złączone.

Ćw.5 Siad ugięty, dłonie oparte na 
podłodze z tyłu, piłka trzymana między 
stopami. Druga osoba siedzi twarzą do 
ćwiczącego. Rzut piłki nogami do osoby 
siedzącej naprzeciwko.

Ćw.6 Siad ugięty. Stopy zgięte 
podeszwowo, palce oparte na woreczkach 
pięty uniesione nad podłogę. Prostowanie 
nóg z wysuwaniem woreczków w przód 
bez dotykania piętami podłogi

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach. 
Chodzenie po pomieszczeniu dmuchając 
piłeczkę przed sobą.

Wykonujemy 6-10 
powtórzeń każdego
ćwiczenia

Owczarek S.-  Atlas ćwiczeń korekcyjnych.



Czwartek 07.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

OSTATNIO POZNANE LITERY

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h

Zajęcia rozwijające kreatywność 3 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 kreatywność:

1. Witaj. Dziś zaczniemy dzień jak zwykle, od ustalenia daty. To bardzo ważna

rzecz, bo musisz się znać na kalendarzu. Przypomnij z Rodzicami i wymień po

kolei nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

Pamiętasz,  jaki  miesiąc  rozpoczął  się  kilka  dni  temu?  Oczywiście,  to  MAJ!

Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest siódmy dzień maja. Pamiętasz cyferkę 7? Napisz ją poniżej kilka razy:

7 …………………………………………………………………………………………….

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   CZWARTEK   7   MAJA):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przy okazji przypomnimy sobie szybciutko wszystkie cyferki. Pokazuj je po

kolei  i  mów,  co  to  za  cyferka.  Uwaga!  One  nie  są  ułożone  we  właściwej

kolejności, więc nie mów z pamięci! Małą Klaudię i Kingę Rodzice pytają po

kolei: „Czy to jest…?”, a dziewczynki odpowiadają TAK lub NIE.

5    9    4    2    8    10    3    1    6    7



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

3.  Teraz  zrobimy  drzewko  sylabowe.  Wiesz,  jak  je  robić,  bo  wiele  razy  wykonywaliśmy  je

w klasie. Pod drzewkiem napisz dużą literę R, powiedz, co jest na każdym z obrazków (uwaga

dla Rodziców: to są oczywiście rak, rura, rower i rekin). Powiedz, na jaką sylabę zaczyna się

każde z tych słów i napisz odpowiednią sylabę obok obrazka. Pokoloruj obrazki i drzewko.



Wychowanie fizyczne:

TEMAT:  Uczniowie wykonują ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: kocyk.

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.1P.w. Klęk podparty – koci 
grzbiet , wygięcie pleców w górę.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.2  P.w..Klęk podparty – wygięcie 
pleców w dół.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.3 P.w. Siad klęczny – skłon 
tułowia  wprzód z wysunięciem 
ramion. 
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.4 P.w.  Siad kuczny- pochylenie 
do przodu,  plecy wyprostowane.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.5 P.w.  Leżenie tyłem RR w bok NN 
ugięte w stawie biodrowym i kolanowym 
głowa w przeciwnym kierunku.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 6 P.w. Siad skrzyżny. Skręt tułowia –
plecy wyprostowane – L i P.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 7  P.w.: leżenie tyłem ( na plecach) 
NN ugięte w kolanach. Wyprostowane 
ręce przenosimy w górę i za głowę 
wykonujemy wdech. Ręce powracają ta 
samą drogą wydech.

Wykonujemy 4- 
6 powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia .



Piątek 08.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

PODSUMOWANIE TYGODNIA

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2 h

Zajęcia rozwijające kreatywność 4 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. Witaj. Dziś zaczniemy dzień podobnie jak wczoraj. Myślę, że już w ogóle nie

będziesz mieć problemów z tym zadaniem!

Przypomnij  z  Rodzicami  i  wymień  po  kolei  nazwy pór  roku,  miesięcy  i  dni

tygodnia.

Pamiętasz,  jaki  miesiąc  rozpoczął  się  kilka  dni  temu?  Oczywiście,  to  MAJ!

Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest ósmy dzień maja. Pamiętasz cyferkę 8? Napisz ją poniżej kilka razy:

8 …………………………………………………………………………………………….

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   PIĄTEK   8   MAJA):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.  Gdy  zrobisz  już  to  zadanie,  przejdź  do  kolejnej  strony.  Napisz,  dla

przypomnienia, dwie linijki z literą R, a potem po jednej linijce z każdą z sylab.

A później jeszcze po jednej linijce z wyrazami, które zaczynają się na R. Ale

najpierw przeczytaj te wyrazy!



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

R …………………………………………………………………………………………………………

R …………………………………………………………………………………………………………

RA ………………………………………………………………………………………………………

RE ………………………………………………………………………………………………………

Ri …………………………………………………………………………………………………………

RO ………………………………………………………………………………………………………

RU ………………………………………………………………………………………………………

RAMA ………………………………….…………………………………………………

ROPA ……………………………………...………………………………………………



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

3. Kolejne proste zadanie: przeczytaj SYLABAMI wyrazy z litrą R, które widać

poniżej, a potem połącz je linią z odpowiednim obrazkiem.

KURA   RURA

ROSA

RAMA   KORA

LiRA



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

4. OSTATNIE ZADANIE w tym tygodniu. Wyjdź z rodzicami na spacer i zobacz,

jak wyglądają MAJOWE KWIATY: bez, tulipan i narcyz. Jeśli nie możesz iść na

spacer, znajdź zdjęcia na internecie. Dobierz odpowiednie kredki i  pokoloruj

obrazek.



Materiały indywidualne

Jakub B.

Terapia ruchowa:

Propozycje ćwiczeń:

1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie,
masowanie i nazywanie tych części ciała).

2. Wyrabianie precyzyjnych ruchów rąk -  nasypywanie ryżu do pojemnika za
pomocą np. łyżki.

Kinga M.

Terapia ruchowa:

Propozycje ćwiczeń:

1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie,
masowanie i nazywanie tych części ciała).

2. Chód z asekuracją.

Klaudia Brz.

Rewalidacja indywidualna:

Temat:  Ćwiczenia  oddechowe  „W  lesie”.  Ćwiczenia  relaksacyjno

– uspokajające „Sen”.

Ćwiczenia przeprowadzamy na siedząco.

                                                              „ W LESIE”

Proszę  dzieci posadzić dziecko  na dywanie na podłodze z rękami opuszczonymi

wzdłuż tułowia, z w miarę wyprostowanymi plecami.  Rodzic  czyta cicho następujący

tekst: 

 „Siedzimy na polanie w  lesie. Jest ciepła, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr.

Słyszymy, jak delikatnie szumią drzewa wokół nas…

 Rodzic wykonuje ćwiczenia razem z dzieckiem.

1. Bierzemy  głęboki  wdech  nosem  i czujemy  zapach  lasu.  Wpuszczamy  leśne

powietrze do brzucha, który napełnia się nim jak nadmuchana piłka.

2. Zatrzymujemy powietrze ( Rodzic przytyka na chwilkę usta Dziecku)



3.   Powoli  wydychamy  powietrze  ustami  (  Rodzic  odtyka  usta  Dziecku).  Brzuch

opróżnia się z piłki, która znalazła się w naszym brzuchu. 

d) Powtarzamy ćwiczenie kilka razy.

Dla  wzmocnienia  efektu  relaksacji  warto  dobrać  odpowiedni  podkład  dźwiękowy

z odgłosami lasu, np.  https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA

Kolejne ćwiczenia przeprowadzamy na leżąco.

                                                              „ SEN”

Proszę  dzieci położyć  dziecko  na dywanie w dowolny sposób. Rodzic kładzie się 

obok dziecka, ale tak aby odległość między Wami pozawalała na swobodny ruch w 

pozycji leżącej.Rodzic prosi dziecko, aby wyobraziło sobie, udawało, że śpi, a 

następnie wydaje określone polecenia pomagając wykonywać następujące 

ćwiczenia:

1. Śpimy na prawym boku.

2. Śpimy na brzuchu.

3. Śpimy na plecach.

4. Śpimy na lewym boku. 

5. Śpimy z rękami pod głową. 

6. Śpimy i jest nam zimno ( dodajemy dźwięk: brr…,brrr)

7. Śpimy i jest nam gorąco ( dodajemy dźwięk: uff…, uff…)

8. Śpimy i mamy piękne sny.

9. Śpimy oddychając spokojnie i głęboko.

10. Budzimy się powoli.

11. Przeciągamy się.

12. Wstajemy.

Dla wzmocnienia efektu relaksacji warto dobrać odpowiedni podkład

dźwiękowy z muzyką relaksacyjną, np.

  https://www.youtube.com/results?search_query=muzyka+relaksacyjna

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA
https://www.youtube.com/results?search_query=muzyka+relaksacyjna


Klaudia Ba., Dawid D., Jakub B.,

Rewalidacja indywidualna:

Temat:  Muszę się myć. 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 osę, następnie w puzzla. 

4. Polecenia dla Dziecka:

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

i Nieumyjek”. 

- Kliknij w głośniczek i obejrzyj ilustrację. Kliknij też w robota w lewym dolnym rogu i

posłuchaj, co ma do powiedzenia.

5.  Przejdź do następnej  strony i posłuchaj opowiadania klikając w głośniczek.

6. Przejdź do następnej strony i posłuchaj co ma mały robot do powiedzenia. Kliknij

w ruchomą kostkę i załaduj zadanie.

7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.

8. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie z głośniczka.

9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.

10. Odsłuchaj z głośniczka zakończenie dzisiejszego zadania.

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


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

Logopedia:

Drodzy Rodzice:

Te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami pracy
języka dla tych, które nie mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które  prawidłowo wypowiadają
wszystko.  Utrwalanie  nawet  prawidłowej  wymowy powinno być często stymulacją języka,
warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek, które utrwalają w czytaniu, rozpoznawaniu oraz
pisaniu.

Głoski  kolejne  potrzebne  do  wypowiadania  prawidłowo  sylab,  wyrazów  oraz  nawet
w próbach wypowiadania u niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące czyli SZ,
CZ, RZ, DŻ. 
Zanim jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej i rozróżniać w
pisowni i czytaniu, musimy poćwiczyć język i wargi. Głoski te wypowiadamy odwrotnie do
głosek poprzednich, a więc - czubek języka ucieka do góry wysoko, usta szeroko otwarte „w
ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki dziecka palcami. Musimy pamiętać, że sporo dzieci
nie  unosi  języka  do  góry,  dlatego  w  tych  ćwiczeniach,  odwrotnie  niż  w  poprzednich,
smarujemy  górną  wargę  nutelką  bądź  miodem (z  zastrzeżeniem  -  jeśli  dziecko  nie  jest
uczulone) i ma zlizywać czubkiem języka to z wargi górnej. Proszę pokazać mu to ćwiczenie.
Kolejne  ćwiczenie  przygotowujące  lub  utrwalające  pracę  języka  to  dotykanie  czubkiem
języka górnych zębów, proszę pokazać i tak kilka razy wykonywać i to dotyczy tylko górnych
zębów. 
Kolejne  ćwiczenia  pijemy  ze  słomek  wszelkie  napoje  a  następnie  bulgoczemy  słomką
w  kubku  wodę,  kto  będzie  potrafił  niech  nabierze  powietrza  i  wdmuchuje  je  do  słomki
bulgocząc w wodzie.
Kolejne  ćwiczenie  proszę  pokazać  Dziecku  -  próbujemy  przy  szeroko  otwartych  ustach
dotykać tzw. sufitu /10 razy/ - czyli podniebienia twardego czubkiem języka. 
Próbujemy, ściskając policzki  palcami i  pokazując,  że język ma iść do góry,  wypowiadać
SZSZSZSZSZ.
Które z dzieci nie mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi. Dzieci prawidłowo
wypowiadające te głoski niech utrwalają je w zdaniach złożonych typu:„Idę do szkoły w której
jest szatnia, a tam są moje szare buty”, „Ten szalik jest czerwony i jest w mojej ulubionej
szafce”. Powtarzanie tych zdań usprawni u dzieci mówiących pamięć, koncentrację, uwagę.
To trudne zdania. Jeśli nie powtórzą, proszę zrobić z nich proste zdania, typu: „Ten szalik
jest  czerwony”.  „Szalik  jest  w  szafce”.  Ważne  aby  dzieci  dobrze  mówiące  utrwalały  jak
najczęściej  zdania złożone -  bo to stymulacja  płata czołowego,  skroniowego i  ciemienia.
Dzieci  słabo  mówiące  niech  ćwiczą  zestaw  na  wargi  i  język  do  tych  głosek  i  próbują
wypowiadać przynajmniej SZ - pamiętamy o ściskaniu policzków. Dzieci, które w ogóle nie
mówią,  niech  starają  się  przynajmniej  wykonać  część  stymulacji  opisanej.  Mamy  dzieci
niemówiących niech pamiętają o pozostałych ćwiczeniach wysłanych oraz utrwalają zestaw,
który  wysłałam  jako  pierwszy.  Znajduje  się  on  na  stronie  szkoły  w  ogłoszeniach  dla
Rodziców. Proszę skorzystać z tych podpowiedzi.

Twardochleb Zofia



Klaudia Brz.
AAC:

DROGI  RODZICU  !  Poproś  dziecko,  aby  połączyło  symbol  z  odpowiednim
obrazkiem. Pomóż dziecku narysować łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka.

1.

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2, a następnie
wskazanie takich zwierzątek , które znajdują się na obrazku numer 1. 

2.

 



Kinga M.

AAC: 

UZUPEŁNIANIE LUK W WYRAZACH

PRZECZYTAJ WYRAZY : 

MAPA,   KOZA,   CENA,   MOLO,   NUTA,   LATO, WODA,  MEWA,  
KAWA,  TATO,  PAPA,   ZUPA,   SOLO,   PYZA,    RYBA

PRZEPISZ WYRAZY NA TABLECIE .ZNAJDŹ TAKIE, KTÓRE MAJĄ 
NASTĘPUJĄCE UKŁADY SAMOGŁOSEK

A - A           A - O          E - A        O -A 

O - O           U - A          Y - A        



Jakub B.

Rewalidacja indywidualna:

1. Rodzicu przeczytaj  dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem

jest wykreślenie wszystkich samogłosek I zapisanie  ich, tyle razy, ile razy dane litery

występują. Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI - A, E, I, O, U, Y

Wzór -   T, C, Y, R, Y, G, Y - Y, Y, Y.

A, B,  A,  C,  A, W,  A, P, R, A - …………………...………………

C, U, S, U, U, T, D, U, P, U - …………………….………………….

W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O - …………………...…………………

S, E, E, E, R, T, E, E, K, E - ………………….…………………….

2.  Rodzicu  proszę  odczytaj  dziecku  polecenie.  Pierwsze  zdanie  czyta  dziecko,

kolejne proszę odczytać. Odpowiedzcie na pytania poniżej.

WIO-SNA W SA-DZIE.

JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO.  ŚWIECI SŁOŃCE.

 W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, 
ŚLIWY.

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH

 POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE
KWIATY.

Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.

Pytania:

Co kwitnie w sadzie wiosną?

Jakie mamy drzewa owocowe?

Jakie mamy krzewy owocowe?



Antoni K.

Rewalidacja indywidualna:

1. Rodzicu, proszę odczytaj dziecku polecenie. Pierwsze 3 zdania - czyta dziecko,

kolejne proszę odczytać.

WIO-SNA W SA-DZIE.

JEST JUŻ WIO-SNA. RO-BI SIĘ CIE-PŁO.  ŚWIE-CI SŁOŃ-CE.

 W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH

 POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.

Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.

2.  Rodzicu,  proszę  odczytaj  polecenie  dziecku.  Odczytaj  wyrazy.  Zapisz  je  do

zeszytu.

JA - BŁO - NIE       J  A  B  Ł  O  N  I  E

GRU - SZE              G  R  U  S  Z  E

ŚLI - WY               Ś  L  I  W  Y



3.  Rodzicu  proszę  odczytaj  dziecku  polecenie.  Do  podanych  wyrazów  w  liczbie

mnogiej dopisz wyrazy w liczbie pojedyńczej, według wzoru. Zapisz do zeszytu.

JABŁONIE -  jedna     JABŁOŃ        CZEREŚNIE - jedna    
…………

GRUSZE -    jedna      ………….        MORELE -     jedna   
………….

WIŚNIE -     jedna       ………….        PORZECZKI -  jedna   
………….

4. Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem

jest wykreślenie wszystkich samogłosek I zapisanie  ich, tyle razy,ile razy dane litery

występują. Wzór jest poniżej.

Zapisz do zeszytu.

SAMOGŁOSKI -A, E, I, O, U, Y (a, e, i, o, u, y)

Wzór -   t, c, y, r, y, g, y, –  y, y, y

a, b, a, c, a, w, a, p, r, a - …………………..………………

c, u, s, u, u, t, d, u, p, u - ………………….……………….

w, o, z, o, f, o, o, s, d, o - …………..………………………

s, e, e, e, r, t, e, e, k, e - ……………….………………….


