
15-19.06.2020

Temat ośrodka tygodniowego:

„W DZIESIĘĆ POTRAW DOOKOŁA

ŚWIATA”; WŁOCHY 

Szanowni Rodzice! To już ostatnia potrawa w tym roku

szkolnym – działamy według tego samego schematu, co

podczas przygotowywania dwóch poprzednich potraw.

Jak zwykle, bardzo proszę pierwszego dnia zapoznać się

dokładnie ze wszystkimi zadaniami na cały tydzień,

ponieważ trzeba będzie sobie wcześniej zaplanować

kwestię zakupów oraz samego wykonania potraw.



Poniedziałek 15.06.2020

Temat ośrodka dziennego:

WŁOCHY – KRAJ DOSKONAŁEJ KUCHNI

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,  rozpoczynamy  nowy  tydzień  pracy.  W  tym  tygodniu  będziemy

pracować tak, jak podczas każdej podróży kulinarnej (czy pamiętasz, co znaczy

słowo „kulinarny”?) do Niemiec i Chin. Nie będzie dużo pisania i czytania, ale

jest sporo innych prac do wykonania – tych kuchennych! To nasza OSTATNIA

WYPRAWA KULINARNA w tym roku szkolnym!

2. Ale najpierw, jak co dzień, poćwiczymy znajomość daty. Szybko przypomnij

z rodzicami nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Na pewno pamiętasz, jak

się  nazywa  miesiąc,  który  teraz  mamy.  Oczywiście,  to  CZERWIEC!  Napisz

poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest piętnasty czerwca. Pamiętasz liczbę 15? Napisz ją poniżej kilka razy:

15……………………………………………………………………………………………

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

w formie następującej:  WIOSNA   PONIEDZIAŁEK   15   CZERWCA):

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



3.  Teraz  zaczynamy  naszą  kolejną  kulinarną  potrawę.  W  tym  miesiącu

pojedziemy do Włoch. To kraj, który słynie z DOSKONAŁEJ kuchni. Na pewno

już wiele razy jadłeś różne włoskie potrawy, ale w tym tygodniu może poznasz

inne, pyszne dania? Włochy znajdują się znacznie bliżej nas, niż Chiny. Ludzie

wyglądają tak jak my i choć mówią innym językiem, nie jest on aż tak trudny,

jak chiński. Dlatego w tym tygodniu poznamy też kilka włoskich słów – tych

najważniejszych, potrzebnych na co dzień. Przeczytaj z pomocą rodziców te

słowa  i  ich  tłumaczenia.  Pamiętaj,  że  włoskie  słowa  wymawia  się  trochę

inaczej, niż to jest napisane. Rodzice na pewno wytłumaczą Ci tę różnice. Oto

włoskie słowa do nauczenia:

BUONGiORNO – DZiEŃ DOBRY

ARRiVEDERCi – DO WiDZENiA

PREGO – PROSZĘ

GRAZiE – DZiĘKUJĘ

Mi SCUSi – PRZEPRASZAM
(Uwaga  dla  Rodziców:  wymowa  kolejnych  słów  to  BUONDŻJORNO,

ARRIWEDERCZI, PREGO, GRACJE, MI SKUZ-I).

4. Na dziś mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Obejrzyj z Rodzicami i omów

z Nimi film, przedstawiający ciekawe miejsca we Włoszech. Film jest po polsku,

więc nie ma żadnego problemu! Jeśli nie zrozumiesz któregoś z słów, Rodzice

na pewno Ci go wytłumaczą. Oto link do filmu:

https://www.bing.com/videos/search?q=w

%c5%82ochy+prezentacja+dzieci&&view=detail&mid=4CAEAFC3D6A1D313226C4CAEAFC3D6

A1D313226C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dw%25C5%2582ochy

%2520prezentacja%2520dzieci%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dw

%25C5%2582ochy%2520prezentacja%2520dzieci%26sc%3D0-25%26sk%3D%26cvid

%3D29D9AA10654C4534B5B89A059C080B9A     

https://www.bing.com/videos/search?q=w%C5%82ochy+prezentacja+dzieci&&view=detail&mid=4CAEAFC3D6A1D313226C4CAEAFC3D6A1D313226C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dw%25C5%2582ochy%2520prezentacja%2520dzieci%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dw%25C5%2582ochy%2520prezentacja%2520dzieci%26sc%3D0-25%26sk%3D%26cvid%3D29D9AA10654C4534B5B89A059C080B9A
https://www.bing.com/videos/search?q=w%C5%82ochy+prezentacja+dzieci&&view=detail&mid=4CAEAFC3D6A1D313226C4CAEAFC3D6A1D313226C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dw%25C5%2582ochy%2520prezentacja%2520dzieci%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dw%25C5%2582ochy%2520prezentacja%2520dzieci%26sc%3D0-25%26sk%3D%26cvid%3D29D9AA10654C4534B5B89A059C080B9A
https://www.bing.com/videos/search?q=w%C5%82ochy+prezentacja+dzieci&&view=detail&mid=4CAEAFC3D6A1D313226C4CAEAFC3D6A1D313226C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dw%25C5%2582ochy%2520prezentacja%2520dzieci%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dw%25C5%2582ochy%2520prezentacja%2520dzieci%26sc%3D0-25%26sk%3D%26cvid%3D29D9AA10654C4534B5B89A059C080B9A


A potem wytnij i przeczytaj – samodzielnie lub z pomocą rodziców - wszystkie

słowa z  tabelki  poniżej.  Pamiętaj,  co one znaczą:  WŁOCHY to nazwa kraju,

RZYM to stolica WŁOCH. Poza tym w tabelce są też słowa związane z kuchnią

włoską.  O przepisach na włoską potrawę będziemy rozmawiać jutro,  ale już

dziś przeczytaj i zapamiętaj te słowa – nieznane dla Ciebie litery zaznaczyłem

na czerwono, Rodzice pomogą Ci je przeczytać. Zresztą – na pewno niektóre

z tych słów już znasz!

WŁOCHY
RZYM

MAKARON

SPAGHETTi
PiZZA

WENECJA
FLORENCJA
KOLOSEUM

PANNA COTTA



Religia:

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.

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


Wychowanie fizyczne:

TEMAT:  Uczniowie  wykonują ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za
prawidłowe wysklepienie stopy. Przyrządy i przybory: piłka, gazeta.

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

Treść zajęć Uwagi

Rozgrzewka Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; 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  Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty do 
palców i z powrotem. LN i PN.

Ćw.2 Połóż środek stopy na piłeczce i tocz piłeczkę wykonując stopą ruchy 
okrężne raz w jedną, raz w drugą stronę. LN i PN.

Ćw.3 Połóż wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj piłeczkę od pięt do
palców  i z powrotem. LN i PN.

Ćw.4 Połóż zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj ją od pięty do 
palców i z powrotem. LN i PN.

Ćw.5 Uformuj kulkę z papieru stopami.

Ćw.6 Rozprostuj kulę z papieru.

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

Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia



Wtorek 16.06.2020

Temat ośrodka dziennego:

WYBIERAMY PRZEPIS NA WŁOSKĄ POTRAWĘ

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, rozpoczynamy nowy dzień pracy. Najpierw ustalamy datę dzienną.

Szybko przypomnij z rodzicami nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Na

pewno pamiętasz, jak się nazywa miesiąc, który teraz mamy. Oczywiście, to

CZERWIEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest szesnasty dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 16? Napisz ją poniżej kilka

razy:

16……………………………………………………………………………………………

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

w formie następującej:  WIOSNA   WTOREK   16  CZERWCA):

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

2. Teraz przypomnij  sobie włoskie zwroty grzecznościowe, które poznaliśmy

wczoraj.



3.  Potem  przeczytaj  na  wyciętych  karteczkach  poznane  wczoraj  słowa

o  Włoszech  i  o  kuchni  włoskiej.  Przypomnij  sobie  z  Rodzicami,  co  znaczy

każde z tych słów. Kinga i Mała Klaudia niech przygotują i umieszczą w swoich

komunikatorach komputerowych odpowiednie obrazki!

4.  A  teraz  zaczynamy  przygotowywać  się  do  wykonania  dwóch  włoskich

potraw. W czwartek wszyscy zrobią ten sam bardzo włoski, prosty i smaczny

deser, które nazywa się PANNA COTTA. Oto link do tego przepisu:

https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/desery/440-panna-cotta     

Przeczytaj go z Rodzicami albo sam – Duża Klaudia, Dawid i Antek powinni

czytać  sami  jak  najwięcej!  Na  razie  tylko  przeczytaj  i  zapoznaj  się  z  tym

przepisem. PANNA COTTA zrobimy w czwartek – obiecuję, że ja też będę to

robił w domu! Część będzie można zjeść już w czwartek, ale resztę zostaw na

piątek, na wielką włoską ucztę.

5. W piątek będziemy robić włoską potrawę. Zaraz podam link do strony, na

której znajdziesz kilkadziesiąt rozmaitych przepisów na różne włoskie potrawy:

niektóre  na  pewno  znasz,  inne  są  dla  Ciebie  nowe.  Proponuję  wybrać  coś

nowego, czego smaku jeszcze nie znasz! Oto ten link:

https://www.przepisy.pl/przepisy/kuchnie-swiata/kuchnia-wloska     

Obejrzyj  zdjęcia,  posłuchaj  przepisów,  które  Ci  przeczytają  Rodzice  (albo

próbuj czytać samodzielnie). 

I TERAZ UWAGA! NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA!

PANNA COTTA zrobi każdy z Was – takie samo. Ale włoską potrawę WYBIERZ

SAMODZIELNIE spośród podanych przepisów. Każdy z uczniów może wybrać

coś innego, nie szkodzi. Potem wymienimy się zdjęciami tego, co zrobiliśmy.

Ja obiecuję, że też coś wybiorę i zrobię, a potem wyślę Wam zdjęcia.

Gdy  będziesz  wybierać  przepis  do  wykonania,  pamiętaj,  aby  wybrać  taki,

w którym będziesz mógł/mogła samodzielnie wykonać jak najwięcej czynności.

Ale pamiętaj też o tym, żeby nie wybierać takiego przepisu, w którym Rodzic

miałby trudności  z  kupieniem odpowiednich produktów.  Najlepiej  po prostu

dogadaj się z Rodzicami, co byście chcieli wspólnie wykonać.

https://www.przepisy.pl/przepisy/kuchnie-swiata/kuchnia-wloska
https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/desery/440-panna-cotta


Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie  wykonują ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: 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; Skip A ; Skip C; 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 siedzi na piłce. RR na 
biodrach. Prostujemy na przemian LN i 
PN. 

 Ćw.2. Jw. Prostujemy na przemian LN 
i PN. z jednoczesnym uniesieniem rąk 
do góry.

Ćw.3  Dziecko w leżeniu przodem  na 
piłce. Mięsnie pośladków i grzbietu 
napięte NN wyprostowane RR oparte o 
podłoże. Unosimy na przemian PN i 
LN.

Ćw.4 Jw. Prostujemy na przemian LR i 
PR.

 

Ćw.5 Leżenie tyłem NN oparte o piłkę. 
Napinamy  i unosimy pośladki do góry 
NN wyprostowane – wytrzymujemy 3 
sek.

Ćw.6 Siedzimy oparci o piłkę NN ugięte
pośladki nie dotykają ziemi. RR 
skrzyżowane na klatce piersiowej. 
Przechodzimy do leżenia na piłce - 
wytrzymujemy 3 sek.

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

Wykonujemy 8-
12  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia



Kółko plastyczne:

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.  Rodziców i  bliskich Kingi  i  Kuby proszę,  abyście
Państwo pobawili się z waszymi dziećmi i pomogli im dobrać materiały, wyciąć lub
ładnie wydrzeć elementy z obrazków. Pozostali  uczniowie z pewnością nie będą
mieli  problemów  z  wykonaniem  pracy-  tu  rodziców  proszę  o  pomoc
w zgromadzeniu materiałów do wykonania pracy.

Do wykonania pracy potrzebne będą ( w zależności jaką pracę wybiorą wasze 
dzieci):
- 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 swojego pana- on mi je pokaże, a po powrocie do szkoły 
przynieście je na wystawę - będę wam wdzięczna.

Życzę Wam wesołej zabawy!



Środa 17.06.2020

Temat ośrodka dziennego:

LISTA ZAKUPÓW, ZAKUPY

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. Cześć, rozpoczynamy nowy dzień pracy! Najpierw, jak zwykle, data! Musisz

dobrze umieć ustalać datę dzienną, to bardzo potrzebne w codziennym życiu!

Szybko przypomnij z rodzicami nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Na

pewno pamiętasz, jak się nazywa miesiąc, który teraz mamy. Oczywiście, to

CZERWIEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest siedemnasty dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 17? Napisz ją poniżej

kilka razy:

17……………………………………………………………………………………………

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

w formie następującej:  WIOSNA   ŚRODA   17 CZERWCA):

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

2. Teraz przypomnij  sobie włoskie zwroty grzecznościowe, które poznaliśmy

w poniedziałek.



3. Przeczytaj z Rodzicami oba wczorajsze przepisy: ten na PANNA COTTA i ten

drugi,  wybrany  przez  Ciebie.  Potem wypisz  na  kartce  (sam albo  z  pomocą

Rodzica)  nazwy  wszystkich  produktów  potrzebnych  do  wykonania  tych

przepisów:  po  prostu  zrób  LISTĘ  ZAKUPÓW,  tak,  jak  zawsze  robimy  to  w

klasie. Zrób zdjęcie tej listy i wyślij  mi je. Zobacz, czy jest na niej któreś ze

słów, jakie poznawaliśmy w poniedziałek!

4.  Przeczytaj  na  wyciętych  karteczkach  poznane  w  poniedziałek  słowa

o  Włoszech  i  o  kuchni  włoskiej.  Przypomnij  sobie  z  Rodzicami,  co  znaczy

każde z tych słów. Kinga i Mała Klaudia niech pokazują odpowiednie obrazki

w swoich komunikatorach komputerowych. A potem zobacz, czy któreś z tych

słów znajduje się na LIŚCIE ZAKUPÓW. 

5.  Po zakupy do sklepu,  ze względu na epidemię,  pójdą  sami Rodzice,  bez

Ciebie. Ale po ich powrocie sprawdź, czytając LISTĘ ZAKUPÓW, czy na pewno

wszystko kupili! Policz, ile produktów zostało kupionych i napisz odpowiednią

cyfrę na małej karteczce. Połóż tę karteczkę obok zakupów, zrób zdjęcie i wyślij

mi je.



Religia:

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.

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


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



Czwartek 18.06.2020

Temat ośrodka dziennego:

ROBIMY PANNA COTTA – WŁOSKI DESER

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. Witam, w kolejnym dniu pracy! Najpierw, jak zwykle, data.

Szybko przypomnij z rodzicami nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Na

pewno pamiętasz, jak się nazywa miesiąc, który teraz mamy. Oczywiście, to

CZERWIEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:

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

Dziś jest  osiemnasty dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 18? Napisz ją poniżej

kilka razy:

18……………………………………………………………………………………………

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

w formie następującej:  WIOSNA   CZWARTEK   18   CZERWCA):

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

2. Teraz przypomnij  sobie włoskie zwroty grzecznościowe, które poznaliśmy

w poniedziałek.



3.  Potem  znowu  przypomnij  sobie  i  przećwicz  z  Rodzicami  poznane  w

poniedziałek słowa dotyczące Włoch i kuchni włoskiej. Czy pamiętasz je coraz

lepiej?

4. A teraz DO ROBOTY! Przeczytaj z Rodzicami przepis na PANNA COTTA  i

powoli, ale TAK SAMODZIELNIE, JAK TO TYLKO MOŻLIWE, wykonuj kolejne

czynności,  aż  zrobisz  pyszny  deser. NIE  ZAPOMNIJ,  ŻE  PRZED

ROZPOCZĘCIEM PRACY MUSISZ UMYĆ RĘCE!!!

Możesz zjeść trochę deseru, ale zostaw większość na jutro, na wielką włoską

ucztę.

Bardzo proszę, aby Rodzice wykonali zdjęcia podczas każdej z wykonywanych

przez  Ciebie  prac.  Wyślij  mi  potem  te  zdjęcia.  No  i  oczywiście  koniecznie

sfotografujcie zrobioną przez Ciebie PANNA COTTA!



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 19.06.2020

Temat ośrodka dziennego:

WYKONUJEMY WŁOSKĄ POTRAWĘ

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.  Cześć  i  czołem!  Dziś  będziemy  robić  chińską  potrawę.  Najpierw  tylko

przypomnimy  sobie  szybko  słowa  o  Włoszech,  które  poznaliśmy

w poniedziałek. Przeczytaj je, przypomnij ich znaczenie i poćwicz z Rodzicami

ich  wymowę  (uwaga  dla  Rodziców:  Kinga  i  Mała  Klaudia  pracują  z

komunikatorem komputerowym).

2.  I  jeszcze  jedna  rzecz,  którą  musimy  zrobić  przed  wykonaniem  potrawy.

Chodzi o flagę – tak jak zwykle robimy to w klasie. Na następnej stronie jest

szablon z flagą Włoch. Znajdźcie na internecie odpowiednie kolory i pokoloruj

Twoją flagę: farbami albo kredkami, jak wolisz. 

3.  A  teraz  DO  PRACY!  Wykonaj  TAK  SAMODZIELNIE,  JAK  TO  MOŻLIWE,

potrawę według wybranego przez Ciebie przepisu. Wyciągnij z lodówki PANNA

COTTA, zrób sobie zdjęcie z potrawami i z flagą Chin – tak, jak zawsze robimy

to w szkole. A potem zaproś całą Rodzinę na pyszną włoską ucztę.

SMACZNEGO!!!





Materiały indywidualne

Jakub B., Kinga M.
Terapia ruchowa:

Propozycje ćwiczeń:

1. W leżeniu na plecach: unoszenie prawej ręki i lewej nogi i na odwrót           

- ćwiczenia bierne ( pomoc rodzica).

2. Przygotuj dzbanek , kubki  i wodę. Poproś dziecko żeby nalało pół szklanki 
wody, szklankę wody.

Klaudia Brz.

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



Klaudia Ba., Jakub B.
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_p
1

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.

Klaudia Brz.
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. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


OTO PRZYKŁAD:  

Lista
zakupów 

Koszyk Co
zapamiętałeś?



PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRAZKI DO WYCIĘCIA





Kinga M.

AAC: 

ANALIZA I SYNTEZA NA MATERIALE LITEROWYM

DROGI  RODZICU!  POMÓŻ  DZIECKU  PRZYGOTOWAĆ  NA  KARTKACH
WIDOCZNE  PONIŻEJ  ETYKIETY  Z  WYRAZAMI  I  RUBRYKI  Z  POLAMI
LITEROWYMI, A TAKŻE 5 KLAMEREK. NAKLEJCIE NA KAŻDEJ KLAMERCE
JEDNĄ ETYKIETKĘ Z JEDNĄ CYFRĄ (1, 2, 3, 4, 5). PRZECZYTAJCIE WYRAZY
W RAMCE, NASTĘPNIE WYBIERZCIE JEDEN WYRAZ. NA POLU LITEROWYM
ZAZNACZCIE ZA POMOCĄ KLAMEREK LITERY,  Z KTÓRYCH SKŁADA SIĘ
WYBRANY WYRAZ

K O L E T W

 

 

BUT

DOM          

DYM            KOK

MIŚ 

KOT           LEW 

       LAS

MAK 

RAK            GOL

MOL

SOK  

OKO 

NOS       LOS

PAS 

KOS  OSA 

 LIS

EWA

 ELA 

ULA       OLA

M D Y T U B

K O L O S N O G L R K A

O E L U W A
O P L S I A



Klaudia Brz., Kinga M., Jakub B.

Logopedia:

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/. Dzieciom mówiącym
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



Antoni K., Jakub B.
Rewalidacja:

1. Rodzicu proszę, odczytaj dziecku czytankę . Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć
na poniższe pytania do czytanki.

LATEM JEST DUŻO OWOCÓW.

ZBIERAMY JE W SADZIE, OGRODZIE I LESIE.

W SADZIE ROSNĄ CZEREŚNIE I WIŚNIE.

W OGRODZIE NA KRZAKACH ROSNĄ TRUSKAWKI, POZIOMKI, 

MALINY, AGREST I PORZECZKI.

W LESIE LATEM ZBIERAMY JAGODY.

ŚWIEŻE OWOCE ZJADAMY PO UMYCIU.

MOŻEMY Z NICH TAKŻE ZROBIĆ : DŻEMY, KOMPOTY, SOKI, LODY

LUB UPIEC CIASTO.

Odpowiedz na pytania:
- Gdzie latem zbieramy owoce?
- Jakie owoce zbieramy w sadzie ?
- Jakie owoce zbieramy w ogrodzie?
- Jakie owoce zbieramy w lesie?
- O czym należy pamiętać przed zjedzeniem owoców?
- Co robimy z letnich owoców?

2.   Rodzicu  proszę  odczytaj  dziecku  polecenie.  Odpowiedz  jakie  owoce  są  w
koszyku.



Jakub B., Antoni K.

Rewalidacja: 

1. Rodzicu proszę, odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj nazwy owoców i połącz je
z odpowiednim obrazkiem.

AGREST

MALINY

WIŚNIE

TRUSKAWKI

JAGODY 


