
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Obrzędy Świąt Wielkanocnych 

Poniedziałek 06.04.2020     TEMAT DNIA: Koszyk Wielkanocny  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

             1. TEMAT ZAJĘĆ:  Poznajemy i bawimy się przy piosence „Święta tuż, tuż” -  

poniedziałek  

RODZICU, z każdych zajęć,  zrób  proszę 1 zdjęcie  lub  nagraj  krótki  filmik  i  prześlij  na  

kontakt  do wychowawcy.   

Wypełnioną przez dziecko kartę pracy zachowaj do dokumentacji. 

RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy... 

 Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – 

pokazujemy 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... 

1. RODZICU, jeżeli masz możliwość połączenia się z Internetem, kliknij w poniższy link 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

      RODZICU, jeżeli nie masz Internetu, przeczytaj dziecku tekst piosenki. 

2. W trakcie słuchania piosenki lub czytania tekstu, dziecko wskazuje na ekranie lub 

wydrukowanej karcie pracy, kto maszeruje do świątecznego koszyczka 

                                                          ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ 

1.   Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka. Ta żółciutka i słodziutka, z cukru 

caluteńka. 

Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś 

przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

2.   Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy. Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma 

różowy. 

Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś 

przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

3.   Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki. Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo 

wesolutki. 

Dokąd idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś 

przystrojonego. Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


 

4.   Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież! Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy 

o tym wiecie. 

Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko. Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś 

przystrojonego. 

Zaraz wskoczę tam i już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

5.   Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka. Malowane jajka wkłada prosto do 

koszyczka. 

Dokąd idziesz siostrzyczko? Powiedz mi na uszko. Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy 

do kościoła! 

Czas pokarmy święcić już, bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 

4.  Rodzicu, jeżeli dziecko ma łączność z Internetem, przeczytaj poniżej wyrazy a dziecko 

pokazuje na ekranie, o kim mowa?   

Rodzicu, jeżeli nie masz dostępu do Internetu i  otrzymałeś wydrukowaną kartę pracy, niech  

dziecko połączy linią  

             KWA - KWA,         PI – PI,          KIC - KIC,        CICHO SZA,       TUP, TUP, TUP. 

5. Rodzicu, odczytaj głośno wyrazy kwa-kwa, tup-tup.  Dziecko próbuje  je też głośno 

powtórzyć. 

Powtórzcie kilka razy 

Pi-pi,  kic-kic,  cicho sza - powiedz cicho i tak niech powtórzy dziecko. Powtórzcie kilka 

razy                  

ŻYCZĘ  ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH  ŚWIĄT ! 

Religia 06.04-08.04 2020  

Katecheza  1.  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. 

 

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Rodzicu, porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat co robią: rankiem, przedpołudniem, 

południem, popołudniem, wieczór utrwalając te pojęcia. 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność : 

Rodzicu Amanda, Szymona, Bartka, Emila, na kartce papieru naszkicuj koszyk wielkanocny 

(wzory w Google – Koszyk Wielkanocny kolorowanka),a Twoje dziecko niech go pokoloruje. 

Piotr i Kuba narysuj koszyk wielkanocny i pokoloruj używając dowolnej techniki (mazaki, 

kredki, farby itp.). 

 

Wychowanie fizyczne Temat: Biegi na czworakach przodem i tyłem, czołganie się pod niskimi 

przeszkodami. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: 

 bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan – 30 sekund. 

 bieg w miejscu z uderzeniami pięt o pośladki – 30 sekund. 

 przysiady- każde dziecko wykonuje 10 przysiadów (na całych stopach).  

 Leżenie na plecach: rowerek – w leżeniu na plecach dzieci naśladują jazdę na rowerze wykonując duże 
i powolne krążenia – jazda na rowerze pod górkę- i małe, szybkie krążenia- jazda na rowerze z górki 

    

 1. Dziecko na czworakach naśladuje 
wchodzenie na wysoką i stromą 
górę, a następnie turlają się z niej z 
rękami wyprostowanymi nad 
głową. 

2. Dziecko na czworakach z książką 
na plecach pokonuje wyznaczoną 
przez rodzica odległość. 

3. Ćwiczenie jw. przejście na 
czworakach w tył. 

4. Dziecko toczy piłkę głową na 
czworakach. 

 

5. Dziecko przechodzi po ósemce 
między nogami rodzica w 
podporze podpartym a następnie 
na  czworakach.  

 

9. Dziecko w podporze tyłem z piłką na 

brzuchu stara się chodzić do przodu nie 

upuszczając piłki. 

 

 
10. Ćwiczenie jw. z chodzeniem w tył. 

11. Dziecko w podporze przodem 

stara się przejść pod laską gimnastyczną 

(kijem od miotły) 

 
 

12. Ćwiczenie  jw. laska niżej, dziecko 

czołga się pod nią. 

 

13.Ćwiczenie oddechowe Dmuchanie 

piórka .Dziecko trzyma piórko w 

dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na 

piórko ,aby to utrzymywało się jak 

najdłużej w powietrzu. 

 



6. Dziecko przechodzi po ósemce 
między nogami rodzica na 
czworakach. 

7. Dziecko czołga się między nogami 
rodzica.  

8. Dziecko i rodzic na czworakach z 
jedną nogą w górze - staranie się o 
wytrącenie partnera z równowagi. 

 

 

 

Rewalidacja indywidualna – A. Majda   Zadania dla: Szymona Sz., Armanda T., Bartosza Ł., Emil G. 

 

Temat: Czytanka na łące . 

Szanowni rodzice przekazuję waszym dzieciom do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę 

gromadźcie je , po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie. 

 

  Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści zadań i pomoc przy ich 

wykonaniu. 

 

Zadanie     

Przepisz zdania na kartkę. Zastąp obrazki wyrazami  umieszczonymi w ramce poniżej.      

 

Na łące pasą się         . 

Wysoko nad lasem świeci . 



Nad łąką latają kolorowe . 

Po łące chodzą  . 

W wodzie pływają  . 

 

krowy, motyle , słońce, 
bocian, żaba 

 

                                                    Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Zaszyfrowane wyrazy. 

Drodzy rodzice, jeśli to będzie konieczne odczytajcie swoim dzieciom treść 

zadania i pomóżcie przy jego wykonaniu. 

Zadanie  

Przepisz do tabeli nr 1 cyfry od 1 do 17 a do tabeli nr 2 przyporządkowane do nich litery. 

 

1  
 

                

2  
 

                

 

 

 

 

1-K          13-M      14-U       2-O        

15-S        12-A        16-I        3-C       

11-M       17-Ę        4-H        10-Ą        

7-M          5-A         9-J         6-M                   

8-O 

UDANEJ ZABAWY! 

 

 

 

 

 



INTEGRACJA SENSORYCZNA – Szymon 

Przykładowe ćwiczenia: 

1.Tor przeszkód 

Stwórz w domu tor przeszkód zachęcający dziecko do pełzania, wspinania się, skakania, 

balansowania itp. 

2.Bujanie na kocyku 

Niech dziecko połozy się na dużym kocu, a dwie osoby dorosłe chwycą za jego przeciwległe 

krawędzie, lekko uniosą i zaczną bujać na boki. 

3..Malowanie palcami 

Używaj specjalnej farby do malowania palcami i mieszaj ja z innymi materiałami, np. ryżem, 

piaskiem, nasionami czy prażoną kukurydzą, aby uzyskiwać nowe doznania 

dotykowe. Możesz też stworzyć własną farbę z pianki do golenia, sosu, czy galaretki. 

4.Wspólne gotowanie 

Umożliwiaj dziecku kontakt ze wszystkim, co można mieszać lub ugniatać, np. różnego 

rodzaju ciastem. 

 

TERAPIA RUCHOWA – S. Ziętal – Bartek, Armand 

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. 

Drodzy rodzice proszę o zastosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone w 

poprzednich materiałach. 

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Lp. Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Ilość 

powtórzeń 

Uwagi 

1. 

 

P.w.: leżenie przodem(na 

brzuchu ),czoło oparte na 

dłoniach. Nogi 

wyprostowane. Odchylamy 

głowę max. Do tyłu. 

Staramy się spojrzeć na 

sufit. 

 

2 serie po 5 

powtórzeń. 

Podczas 

wykonywania 

ćwiczeń w 

leżeniu przodem 

podkładamy 

zwinięty kocyk 

(ręcznik) pod 



2. 

 

P.w.: leżenie przodem(na 

brzuchu ), RR rozłożone pod 

kątem prostym w stosunku 

do osi ciała (rys. a). 

Unosimy obie 

wyprostowane ręce 

maksymalnie w górę (rys. 

b). 

 

2 serie po 5 

powtórzeń. 

brzuch. 

 

P.W. - pozycja 

wyjściowa. 

RR –ramiona 

NN -nogi 

LN - lewa noga 

PN - prawa noga 

 

3. 

 

P.w.: leżenie przodem(na 

brzuchu )RR zgięte w 

łokciach, ściągamy do tyłu i 

w górę. 

 

2 serie po 5 

powtórzeń. 

4. 

 

P.w.: leżenie przodem ( na 

brzuchu)  czoło oparte o 

podłoże, złączone dłonie 

spoczywają na pośladkach 

(rys. a). Unosimy złączone 

dłonie maksymalnie w górę 

(rys. b). 

 

2 serie po 5 

powtórzeń. 

5. 

 

P.w.: leżenie przodem ( na 

brzuchu) RR wyprostowane. 

Unosimy LN do góry 

powracamy do PW. To 

samo PN. 

 

2 serie po 5 

powtórzeń. 

6. 

 

P.w.: jak w poprzednim 

ćwiczeniu (rys. a). Nie 

zmieniając ułożenia dłoni, 

opuszczamy cały tułów 

równolegle do podłoża, 

dotykając pośladkami do 

pięt (rys. b).  

Ćwiczenie rozciągające 

 

2 serie po 5 

powtórzeń 

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. 

 

2 serie po 5 

powtórzeń 

Ćw. oddechowe 

 

 



8 

 

J.W.- ręce bokiem  

2 serie po 5 

powtórzeń 

Ćw. oddechowe 

Bibliografia: Owczarek S.- Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych 

 

Wtorek 07.04.2020r. 

TEMAT DNIA: Stół Wielkanocny 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Uczniu, posprzątaj swój pokój. Pościeraj kurze na półce i parapecie, poukładaj równo swoje 

książki i zeszyty, zrób porządek w piórniku. 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

Rodzicu, wyszukaj w Google artykuł opisujący, jak powinien wyglądać stół Wielkanocny. 

Zadaj swojemu dziecku pytania: 

1. Jaki obrus powinien leżeć na stole? 

2. Jakie dekoracje mogą znaleźć się na stole? 

3. Jakie zapamiętał potrawy? 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Uczniu, zrób kilka wiosennych kwiatków. Użyj do tego bibuły, wycinanki, wykałaczek do 

szaszłyków. Będą one piękną dekoracją na Wasz stół Wielkanocny. 

Rodzicu, pomóż swojemu dziecku i poszukaj wzorów w Google – wiosenne kwiaty z bibuły 

lub wiosenne kwiaty z wycinanki. 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj miejsce pracy, zrób zdjęcie swoich kwiatów i wyślij je. 

 

 

 

 

 



Religia Katecheza 2   ŚPIEWAMY ZMARTWYCHSTAŁEMU  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 w 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    

 

 

 



Wychowanie fizyczne Temat: Pokonywanie toru przeszkód. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: 

Bieg w miejscu 2 min. 

Krążenia ramionami w przód i tył. 

Krążenia biodrami. 

Skrętoskłony. 

Ćw. na 

torze 

przeszkód 

1. Dziecko wykonuje przeskoki. Szarfy (hula-

hopy) ustawione w odległości 20-30 cm 

 
2. Dziecko wykonuje slalom na czworakach. 

 
3. Dziecko siedzi na kocyku i odpycha się od 

podłogi (3-4m) 

 

4. Dziecko przechodzi po linii 

(sznurek)stara się utrzymać 

równowagę. 

 
5. Dziecko przechodzi pod laseczką 

gimnastyczną (kijkiem). 

 
6. Dziecko przechodzi nad laseczką 

gimnastyczną (kijkiem). 

Dziecko 

wykonuje 6-8 

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia w 3 

seriach.  

 

Drodzy Rodzice, tor przeszkód  można zmodyfikować wg inwencji dzieci i warunków domowych. 

Dzieci mogą przechodzić slalomem między różnymi przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać 

obunóż i na jednej nodze, przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce itp. 

 

 

 

 

 

 



Środa  08.04.2020 r. TEMAT DNIA: Potrawy Wielkanocne 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Uczniu, utrwal sobie etapy mycia rąk. Pamiętaj o myciu zębów dwa razy dziennie, wieczorem 

przy kąpieli „zajrzyj” do uszu, pewnie warto „zatroszczyć się” o szyję. Zwróć uwagę czy Twoje 

paznokcie są odpowiedniej długości i czy są czyste. Zrób zdjęcie swoich dłoni i wyślij mi je. 

Ocenię  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Policz pisanki w Twoim domu? 

Policz, ile gałązek bazi jest w domu? 

Policz, ile elementów dekoracji jest w Twoim domu, Twoim pokoju? 

Policz, ile talerzy będzie na Twoim stole. Ile łyżek, widelców, noży? 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

„Już Wielkanoc” 

Święta, Święta Wielkanocne 

Jak wesoło, jak radośnie. 

  

Już słoneczko mocno grzeje 

Miły wiatr wokoło wieje. 

  

Rośnie trawa na trawniku 

Żółty żonkil w wazoniku. 

  

Na podwórku słychać dzieci 

Ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

  



A w koszyczku, na święcone 

Jajka równo ułożone. 

  

Śliczne, pięknie malowane 

Różne wzory wymyślone. 

  

Jest baranek z chorągiewką 

Żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

  

I barwinek jest zielony 

W świeże kwiatki ustrojony. 

Rodzicu Armanda, Bartka, Emila, Szymona, przeczytaj swojemu dziecku wiersz. Zadaj 

pytanie: Jakie potrawy znajdują się na stole Wielkanocnym? Czym udekorowany jest stół 

Wielkanocny? W zeszycie drukowanymi literami (przez 3-4 kratki) przepisz 2-3 zwrotki 

wiersza, a dziecko niech poprawi po śladzie. 

Piotr i Kuba Spróbujcie sami przeczytać wiersz i odpowiedzieć na pytania: 

1. Jakie potrawy znajdują się na stole Wielkanocnym?   

2. Czym udekorowany jest stół Wielkanocny? 

Przepiszcie do zeszytu 3 zwrotki wiersza. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Drogi uczniu, zaplanuj sobie, w co ubierzesz się w Wielkanoc. Pamiętaj, że to wielkie święto i 

Twoje ubranie musi być odświętne. Najlepiej biała koszula i granatowe spodnie. Zapytaj 

mamę, czy ubranie jest już czyste i wyprasowane. 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

W Wielkanoc zrób zdjęcie jak ładnie wyglądasz i wyślij mi. 

 

 



W-F Temat: Przyjmowanie pozycji niskich: klęk podparty, siad skrzyżny itp. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Rozgrzewka: 

Trucht w miejscu 2-3 minuty. 

Pajacyki 10-15 powtórzeń. 

Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem kolan) 60 sek. 

Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 

Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

 

Pozycje niskie: 
1. Klęk podparty 

 

2. Klęk prosty 

 

3. Siad klęczny 

 

4. Siad prosty 

 

5. Siad ugięty 

 

6. Siad skrzyżny 

  
Zabawa: 
 

Rzucamy kostką do gry, ilość wyrzuconych oczek 

wskazuje przyjęcie pozycji niskiej i wykonanie ćwiczenia: 

 

1 oczko – wykonaj klęk podparty, następnie zrób 5 

przysiadów; 

 

2 oczka – wykonaj klęk prosty, następnie zrób 5 

wyskoków w górę; 

 

3 oczka – wykonaj siad klęczny, następnie 5 pajacyków; 

 

4 oczka – wykonaj siad prosty i 5 „brzuszków”; 

 

5 oczek – wykonaj siad ugięty i obiegnij mieszkanie na 

czworakach; 

 

6 oczek – wykonaj siad skrzyżny i przeczołgaj się z 

jednego pomieszczenia do drugiego. 

 

Jeżeli wyrzucisz tą samą liczbę oczek pod rząd wymyśl 

ćwiczenie dla innych bawiących się osób. 
 

 

 

 


