Funkcjonowanie osobiste i społeczne
29.03.2021r.
Temat: Kartka świąteczna.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na
karcie pracy.

30.03.2021r.
Temat: Koszyk wielkanocny.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na
karcie pracy.

31.03.2021r.
Temat: Pisanki.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na
karcie pracy.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
30.03.2021r.
Temat: Koszyczek wielkanocny.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na
karcie pracy.
Emil i Piotrek przepiszcie do zeszytu wszystkie wymienione wyrazy.
Bartek i Kacper napiszcie po śladzie wyrazy:

PISANKI
BARANEK
KOSZYCZEK
ŚWIĘCONKA

31.03.2021r.
Temat: Święta Wielkanocne.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na
karcie pracy.
Piotrek i Emil zapiszcie w zeszycie wyrazy, które kojarzą się wam z Wielkanocą.
Kacper i Bartek napiszcie po śladzie wyrazy:

ZAJĄC
PALMA
KURCZAK
BARANEK

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
29.03.2021r.
Temat: Projektujemy kartkę świąteczną.
Drodzy uczniowie proszę was, abyście zaprojektowali kartkę świąteczną według własnego pomysłu.
Poniżej zamieszczam rysunki przykładowych kartek. Możecie narysować, wykleić pisankę, zająca itd. Jeżeli nie macie
pomysłu umieściłam również 3 rysunki, które możecie wykorzystać- wyciąć i ozdobić.

30.03.2021r.
Temat: Koszyczek wielkanocny.
Drodzy uczniowie proszę abyście pomogli mamie w przygotowaniu Koszyka do święconki. Zrobcie zdjecie i prześlijcie.
31.03.2021r.
Temat: Pisanki.
Nie ma chyba radośniejszej chwili niż malowanie pisanek przed Wielkanocą. Proszę abyście samodzielnie wykonali
pisankę, technika dowolna. Prześlijcie zdjęcie swojej pracy. Milej zabawy.

Zajęcia rozwijające kreatywność -MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ: Zabawa przy piosence. Wielkanocne zajączki”, ilustracja ruchowa do piosenki
1. RODZICU. Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób będziemy zaczynali
nasze zajęcia. Proszę przeczytać tekst piosenki. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się –
rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce –
wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...
2. Drogi rodzicu. Odszukajcie na You tube piosenkę „Wielkanocne zajączki”. (palcem lewej ręki naciśnij i
przytrzymaj Ctrl, kursorem najedź na podany link, kliknij. Zaraz połączysz się z piosenką. Postępuj tak z
innymi wysyłanymi linkami) https://www.youtube.com/watch?v=CMQQJysu9A0.
Jeżeli dziecko Państwa nie ma dostępu do Internetu, proszę przeczytać tekst piosenki lub dziecko samo
czyta
1. Był mały zajączek, wielu braci miał, w dzień biegał po łące, nocą w lesie spał,
Zbudził go baranek: „ Czas zajączku wstać, dzisiaj jest Wielkanoc,
worki z łakociami, worki z łakociami musisz dzieciom dać…”
Ref: Dziś do wszystkich dzieci rankiem trzeba biec, przez pola i lasy leć zajączku, leć…
Worki z łakociami dzisiaj dzieciom dasz, woła ciebie, woła wielkanocny czas…
2.Nasz mały zajączek wielu braci miał, więc pobiegł na łąkę, worki braciom dał.
Dzieci już się cieszą, czeka każdy dom, a zajączki śpieszą,
biegną lasem, polem, biegną polem, lasem i szczęśliwe są…

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

piosence

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

5. Na podstawie tekstu lub słuchanej piosenki, powiedz lub wskaż na ilustracji jaki charakter ma piosenka.
Pokaż wszystkie minki, pasujące do piosenki

6. Ostatnim zadaniem zajęć, będzie zabawa ruchowa. Przy piosence dziecko naśladuje zajączka ( kica
po pokoju, udaje, że śpi, znów kica. Barankiem będziesz TY, rodzicu
lub ktoś z domowników.
Budzicie zajączka i razem z woreczkiem lub kolorową reklamówką biegacie , podskakujecie i
udajecie, że roznosicie smakołyki. Zabawę można powtórzyć kilka razy, raz dziecko jest zajączkiem
a barankiem ktoś z domowników a potem na odwrót.
Wesołej zabawy
ŻYCZĘ PAŃSTWU ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
Wtorek 30.03.2021
Temat zajęć: Wielkanocne kurki
Dzień dobry Państwu proszę wydrukować kartę pracy i pomóc dziecku / Kacper, Bartek/w
realizacji zadania. Piotr, Emil samodzielnie wykonują zadnie.
Pokoloruj pomarańczowym mazakami wielkanocne kurki, policz ile jest kurek na karcie
zapisz to.
Pokoloruj żółtym mazakiem kurczątka, policz i zapisz.
Pokoloruj szarym mazakiem króliki, policz i zapisz
Pokoloruj koszyczki brązowym mazakiem
Pokoloruj pisanki według własnego pomysłu, policz i zapisz ile jest pisanek.
Kurek jest………………………….
Kurczątek jest…………………...
Królików jest……………………..
Koszyczków jest ……………….
Pisanek jest……………………….
Postaraj się nie wychodzić za linię, podpisz samodzielne swoja pracę. Życzę miłej zabawy
M. Świerk

WYCHOWANIE FIZYCZNE
29.03.2021r.
Temat: Omijanie i pokonywanie przeszkód.
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić będąc na działce, na spacerze w lesie.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
1.„Omijamy kałuże”
W trakcie marszu dzieci wykonują komendy np. rodzica
- „Uciekamy przed deszczem” dzieci szybko maszerują.
- „Świeci słońce”- zwalniają tempo marszu.
- „Omijamy kałuże”- przeskakują przez wyimaginowane kałuże.
2.„Wiosenne cienie”- dziecko idzie za np. mamą i naśladuje ruchy, wykonywane przez osobę z przodu.
3.Slalom między drzewami
4.Skok w dal z miejsca na miękkim podłożu np. na pisaku.
31.03.2021r.
Temat: Zabawy i gry z elementami równowagi.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Wykonajcie proszę poniższe ćwiczenia:
1.W staniu jednonóż pisanie liter. Ćwiczy raz prawa, raz lewa noga (po 2x),
2.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia RR na przemian w przód i w tył (po 5x),
3.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, skłony głowy w przód i w tył,
4.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia stopą (po 5x),
5.stanie we wspięciu z zamkniętymi oczami (wytrz. 3s.).

Katecheza
Temat: Śpiewamy Zmartwychwstałemu radosne „Alleluja”
Rozpoczynając dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Poniżej podaje link
https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs
Po wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami:
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ…..
BLASKIEM JAŚNIEJE NOC….
DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE
CHRYSTUSA” poniżej podaje link
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
Drodzy Rodzice
Bardzo proszę zachęćcie swoje Dzieci do przygotowania Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie
pobłogosławiony w Wielką Sobotę.
Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed Świętami Wielkanocnymi przyjmij Państwo i Drodzy
Uczniowie życzenia :
…Aby Zmartwychwstały Pan błogosławił na każdy nadchodzący dzień.
Życzę wiele prawdziwej radości, ogromu miłości i ludzkiej życzliwości, dla Ciebie
i całej Rodziny.
Z zapewnieniem o modlitwie
Katechetka

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Emila Gościmskiego
Temat: Dni tygodnia.
Szanowna mamo przekazuję twojemu dziecku do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadź je, po
powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie.
Zadanie
Mamo ! Dopilnuj by Emil poprawnie i wyraźnie wymienił dni tygodnia a następnie niech poprawi je po śladzie.
Kolejna czynność jaką należy wykonać to próba samodzielnego napisania tych wyrazów.

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIATEK
SOBOTA
NIEDZIELA
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

Piątek
Sobota
Niedziela
Zadanie.
Zadanie drugie polega na tym by ,wypełnić kontur wyrazu „poniedziałek” kolorowymi kuleczkami z plasteliny.
Proszę na kartce A4 napisać wyraz tak jak na wzorze Proszę pamiętać o częstym myciu rąk.
Wzór:

Zadanie 3.
Emil, proszę wytnij etykiety z nazwami dni tygodni i ułóż je w odpowiedniej kolejności (od 1 do 7). Mamo czytaj mu
nazwy umieszczone na etykietach.

1

Poniedziałek

2

Wtorek

3

Środa

4

Czwartek

5

Piątek

6

Sobota

7

Niedziela

Rewalidacja-zadania. Opr.K.O.

Emil G.

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

B A B K A BAB-KA

PISANKI

BABKA

MAZUREK

MA- ZU -REK

MAZUREK

ŚWIĘCONKA

ŚWIĘ-CON-KA

ŚWIĘCONKA

Emil G. 29.03.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Historyjki obrazkowe.
Drogi Rodzicu, poproś, aby Emil wykonała polecenia. Jeśli to konieczne, proszę, Rodzicu, pomóż.
Emilu, przed Tobą dwie historyjki. Proszę, wytnij karteczki i ułóż je po kolei. Co się wydarzyło, że chłopiec ma
opatrunek na kolanie? Opowiedz całą historię.

zad. 2. Co robimy, kiedy jesteśmy brudni po zabawie na dworze?

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Bartosz Łahucika
Temat: Dni tygodnia.
Szanowna mamo przekazuję twojemu dziecku do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadź je, po
powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie.
Zadanie
Mamo ! Dopilnuj by Bartosz poprawnie i wyraźnie wymienił dni tygodnia a następnie niech poprawi je po
śladzie. Kolejna czynność jaką należy wykonać to próba samodzielnego napisania tych wyrazów.

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIATEK
SOBOTA
NIEDZIELA
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

Piątek
Sobota
Niedziela
Zadanie.
Zadanie drugie polega na tym by ,wypełnić kontur wyrazu „poniedziałek” kolorowymi kuleczkami z plasteliny.
Proszę na kartce A4 napisać wyraz tak jak na wzorze Proszę pamiętać o częstym myciu rąk.
Wzór:

Zadanie 3.
Bartek, proszę wytnij etykiety z nazwami dni tygodni i ułóż je w odpowiedniej kolejności (od 1 do 7). Mamo czytaj mu
nazwy umieszczone na etykietach.

1

Poniedziałek

2

Wtorek

3

Środa

4

Czwartek

5

Piątek

6

Sobota

7

Niedziela

Rewalidacja-zadania. Opr.K.O
Bartek Ł.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować do zeszytu.
Zagląda ciekawie
przez okienko – słonko.
Bo też chce zobaczyć koszyk ze /święconką/
W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię.
2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór cyferek ,można je wydrukowac ,ale I można je samemu
napisać. Rozkładamy duże cyferki na stole, dokładamy do nich mniejsze , wydajemy polecenie: “Gdzie jest
1, dołóż”. Dziecko samo dokłada lub pomagamy mu wskazać poprawne miejsce, z czasem wycofujemy
podpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9

123456789
Rewalidacja-zadania Opr.K.O.

Bartek.Ł

1.Rodzicu poćwicz z dzieckiem prawidłową wymowę sylab.

PA PO PU PE PI PY
AP OP EP IP YP
MA MO MU ME MI MY
AM OM UM EM IM YM
KA KO KU KE KI
AK OK UK EK IK YK
2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować do zeszytu.
Choć już Święta blisko
wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu
kiełkuje /rzeżucha/
1. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór cyferek ,można je wydrukowac ,ale I można je samemu
napisać. Rozkładamy duże cyferki na stole, dokładamy do nich mniejsze , wydajemy polecenie: “Gdzie jest
1, dołóż”. Dziecko samo dokłada lub pomagamy mu wskazać poprawne miejsce, z czasem wycofujemy
podpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9

123456789
Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Piotra Sroki
Temat: Rymowanki .
Szanowni rodzice przekazuję waszemu dziecku do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadźcie je, po
powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie.
Bardzo proszę by Piotr sam przeczytał treść zadania, jeśli będzie miał problem, proszę pomóżcie mu.
Zadanie 1
Proszę powycinaj obrazki a następnie połącz je w pary tak by się rymowały ( np. szelki- muszelki, kaczka – taczka,
statek- kwiatek, tor-por, myszka- szyszka, gruszka – poduszka, szafa- żyrafa, znaczki- paczki). Podziel wyrazy na
sylaby. Przyklej pary obrazków na kartkę, następnie przyklej pasującą do obrazka etykietę z nazwą, na konie
samodzielnie podpisz obrazki

Rewalidacja -zadania. Opr.K.O.
Piotr S.
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

……………...

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Kacper Luks 29-31.03 2021r.
Temat: Elementy globalnego czytania.
Droga mamo dzisiaj wprowadzimy elementy globalnego czytania. Zadania przy stoliku będą polegały na
tym, że rodzic ma pokazywać obrazek i nakładać na niego zabawkę, nazywać ją, obrazek i wyraz.
Przebieg ćwiczenia:
•
•
•

pokaż dziecku obrazek zabawki i nazwij ją,
połóż wycięty obrazek na odpowiednim obrazku na karcie z równoczesnym wskazaniem go palcem
i słowami: taki tu!,
dołóż etykiety z nazwą przedmiotu i przeczytaj ją,

•

•
•
•

zadanie będzie wykonane do końca wtedy, gdy wszystkie obrazki na planszy będą podpisane
etykietami (dziecko stara się wyszukać kolejno podawane obrazki na planszy, mama nazywa
przedmiot, dokłada etykietkę),
zapytaj o położenie zabawek, gdzie miś? Itp.,
ułóż rękę dziecka w gest wskazywania misia,
zapytaj, kto to?, co to?
ELEMENTY DO WYCIĘCIA

Kacper L.
29.03.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Zajączki wielkanocne
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż Mu wykonać zadanie.
Kacper, wskaż, które zajączki stoją przodem do Ciebie, które bokiem, a które tyłem.

28.03.2021

Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć Kacpra w rozwoju sfery emocjonalnej. Już otrzymałeś
podobne zadanie. Będziecie potrzebować termometru złości z poprzednich kart pracy. Tym razem jednak,
zadanie będzie trochę inne. Syn zamiast wskazać swój poziom złości, będzie próbował rozpoznać jak mocno
rozzłościli się bohaterowie zdjęć. Nie posiadają one opisu, by Kacper skupił się na samej mimice twarzy.
Pokazuj chłopcu tylko jedno zdjęcie na raz.
Przeczytaj dziecku poniższą instrukcję:
Zobacz, to termometr złości, którego wcześniej używaliśmy. Na nim można wskazać jak silną złość czujesz w
różnych sytuacjach. To już robiliśmy i świetnie Ci poszło. Teraz użyjemy termometru złości do innego
zadania. Pokażę Ci za chwilę zdjęcia różnych osób. Część z nich czuje złość. Twoim zadaniem, będzie
pokazać na termometrze złości jak bardzo rozłoszczona jest ta osoba. Powodzenia!

WAŻNE! Bardzo proszę o wklejanie wszystkich kart pracy do zeszytu. Zadania zostaną sprawdzone przez
nauczyciela po powrocie do szkoły.
Prace plastyczne proszę zbierać i wkładać do teczki. Uczniowie wykonujcie zadania sumiennie, nie
odkładajcie niczego na później.
Zadania wykonane przez ucznia są dowodem realizacji nauczania w trybie zdalnym.
Brak wykonanych zadań będzie świadczył o niewywiązaniu się z obowiązku szkolnego.

