
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:  Zbliżają się wakacje. 

Poniedziałek 

TEMAT DNIA:  Nasze plany na wakacje 

Zajęcia rozwijające kreatywność (muzyka) 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA   -   poniedziałek  

   TEMAT ZAJĘĆ:  Osłuchanie z pios. „Wesołe instrumenty”, muzykujemy, maszerujemy do piosenki  

Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu  do 

szkoły. 

1.    RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze  muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu 

i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia 

KLASZCZEMY NA POWITANIE   

Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.  

TUPIEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią  dzieci, witam  dzieci was.  

SKACZEMY NA POWITANIE 

Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą  dzieci, witam  dzieci was.  

TAŃCZYMY NA POWITANIE  

Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą  raz i dwa, Na dzień dobry tańczą  dzieci, witam  dzieci was. 

2.  Drogi Rodzicu, kliknij w poniższy link i posłuchajcie nowej piosenki a potem wolno przeczytaj dziecku tekst.  

Kto nie ma możliwości pracy z Internetem wykonuje zadania, które nie wymagają tego. W trakcie czytanie dziecko 

odszukuje instrument na ilustracji i mówi, co to za instrument lub powtarza nazwę za rodzicem 

                               https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 

Gdybym małą trąbkę miał, to bym na tej trąbce grał tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta 

A gdybym gitarę miał, to bym na gitarze także grał bim bi rim bi bim 

Gdybym mały flecik miał, to bym na tym flecie grał fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu 

A gdybym pianino miał, to bym na pianinie grał, pam pa ra pam pam 

Lecz, tylko bębenek mam, więc wciąż na bębenku gram bum burum bum bum 

 

 

 

 

  

 

3. Posłuchajcie jeszcze raz, dwa, trzy razy piosenki i bawcie się wspólnie śpiewając refren i wyklaskując. 

4. W kolejnym zadaniu będziemy maszerować z piosenką lub czytając jej tekst.  W trakcie każdej zwrotki maszerujcie 

po pokoju w koło a podczas każdego refrenu zatrzymajcie się i maszerujcie w miejscu klaszcząc. 

5. Drogi rodzicu, pomóż dziecku w tym zadaniu. Na ilustracji poniżej jest 5 instrumentów. Zadaniem dziecka będzie 

ułożyć lub wskazać wg wielkości od największego do najmniejszego. Największy instrument jest instrumentem 

najgłośniejszym a najmniejszy najcichszy.  Dziecko wskazuje te dwa instrumenty.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY


6. Ostatnia SUPER zabawa 😊  … wyciągamy z szafek różne przedmioty, które pomogą zrobić dziecku orkiestrę.  

Ja podaję tylko przykłady, co możemy wykorzystać. 

Dowolność pomysłów Państwa jest nieograniczona. Co macie w domu to niech dziecko użyje do zabawy.  

Jako FLET możemy użyć słomki lub zwijamy w rulonik mały arkusz papieru – dmuchamy, 

GITARĘ możemy zrobić rozciągając przed dzieckiem gumkę np. od maseczki😊, gumkę recepturkę – naciągamy 

ją  

a dziecko szarpie palcami 

TRĄBKA – zwijamy sztywną gazetę lub dużą kartkę w rulonik i dmuchamy 

BĘBENEKIEM będzie garnek lub miska 

PIANINO – uderzamy palcami w blat stołu.   

 

MIŁEJ ZABAWY  😊 

 

 

 
 
 
 
Religia 
KATECHEZA 1 
TEMAT: DZIECI, KTÓRE KOCHAJĄ PANA JEZUSA I MARYJĘ STARAJĄ SIĘ BYĆ DOBRE 
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie 

Prośba Jezusa 
 Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała Jezusa. Często z Nim 
rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w kościele i pomagające innym 
ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej 
serce. Tak jak obiecała, 37 została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z 
Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. Mówił, że jest ono pełne miłości do 
wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre czyny 
przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się 
modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała się, aby 
jej serce było podobne do serca Jezusa. 
 
Zaśpiewajcie piosenkę  https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E 
 
Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym nauczycielem, kochała Go i starała się naśladować Jego czyny. Małgosia 
pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał, pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych. 
Jezus prosił siostrę Małgorzatę, aby naśladowała Jego dobroć i miłość do ludzi. Jezus prosi o to również każdego z 
nas. Chce, abyśmy stawali się coraz lepsi, i pragnie nam w tym pomóc.  
 
Zadanie 
Postaraj się przez najbliższy tydzień zrobić każdego dnia dobry uczynek. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E


Funkcjonowanie osobiste i społeczne: 

To jest mapa Polski. Obrysuj ja łącząc kropki. 

 

To są krajobrazy Polski. Wszędzie tam możemy wypoczywać na wakacjach. Każde z tych miejsc jest bardzo urokliwe. 

Kochany rodzicu przeanalizuj ze swoim dzieckiem te przepiękne polskie krainy. Warto też na You tube  obejrzeć  film 

– Krajobrazy Polski. 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność 

Pokoloruj rysunek. 

  

 

 

 

 

 

 



W-F 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem 

kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

 

Ćwiczenia: Wykonujemy 10-15 powtórzeń. 

1.Dziecko odbija piłkę mocno od podłogi i przebiega pod 
nią. 
 

 
 
2.Rodzic rzuca piłkę w stronę dziecka, a ono stara się odbić 
piłkę głową do rodzica. 

 
 
3.Dziecko w siadzie prostym. Przetacza piłkę pod 
wyprostowanymi i złączonymi nogami 

 
 
4.Dziecko w leżeniu na plecach przy ścianie.  Nogi ugięte, 
stopami trzyma piłkę i toczy ją po ścianie w górę i w dół. 

 
 
5.Dziecko w siadzie skrzyżnym kozłuje piłkę oburącz, 
następnie jednorącz raz prawą, raz lewą ręką. 

 
 
 

6.Rodzic toczy piłkę, dziecko w podporze tyłem unosi 
biodra i broni się przed trafieniem piłki. 

 
 
7.Dziecko w siadzie prostym z piłką na stopach unosi 
powoli nogi – piłka toczy się w stronę bioder, następnie 
unosi biodra (podpór tyłem) i piłka toczy się po nogach do 
stóp. 

 
 
8.Dziecko w leżeniu przodem trzyma w dłoniach piłkę. 
Unosi ręce nad podłogę i tara się kozłować piłkę. 

 
 
9. Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. Trzymając 
się kolan przetaczają się na plecy, a następnie starają się 
wrócić do przysiadu. 

 
 
Ćwiczenia oddechowe:  
Wdech nosem, wydech ustami – dmuchnięcie w 
piłeczkę/kulkę z papieru. Powtarzamy 4 razy. 

 

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”. 

 

 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

Zadania dla: Szymona Sz., Bartosza Ł., Emil G. 

Temat: Rozpoznawanie kolorów, głosek. Orientacja przestrzenna. 

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 1. 

Zamaluj na zielono tyle kółek, ile jest głosek w nazwie tego, co widzisz na obrazku. 

 

                                                      

 

                                         

 

                                                                             

Zadanie 2.  

Teraz dorysuj z prawej strony domu 2 drzewa, nad domem słonko, z lewej strony domu płot. 

 

Zadanie 3.  

Pokoloruj domek na żółto, dach na brązowo, drzwi na pomarańczowo, a okna i firanki – na wybrany przez siebie 

kolor. 



 

Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Rozwiazywanie zadań tekstowych, uzupełnianie zdań. 

Drodzy rodzice, jeśli to będzie konieczne odczytajcie swoim dzieciom treść zadania i 

pomóżcie przy jego wykonaniu. 

Zadanie 1.  

Uzupełnij zdania. Wykorzystaj wyrazy umieszczone w nawiasie ( duży, małe, para). 

                 To jest …………. but.  

           To są …………  buty. 

Dwa buty to ………….. butów. 

Zadanie 2. 

Napisz rozwiązanie i odpowiedź. 

Mama kupiła dzieciom trzy pary butów, a tata kupił dwie pary pantofli. Ile to butów.  

Rysunek  

 

 

 

Rozwiązanie; 

 

 

 

Odpowiedź; 

 



Integracja sensoryczna - Szymon Sz. Poniedziałek  13.00-14.00 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Przesypywanie piasku z pojemnika do pojemnika z wykorzystaniem  dłoni, łyżki, chochelki, kubka, foremek.  
2. Przygotowanie toru sensorycznego zaczynając od miękkich kocyków, mąki, piasku, ryżu , grochu, fasoli- 

sprawdzamy reakcję dziecka na poszczególnych stanowiskach. 
 
Terapia ruchowa  08/10.06  - Bartosz;   10.06 - Szymon 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 
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.- siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z 
tyłu.  
Ruch: Naprzemienne maksymalne zgięcia 
grzbietowe i podeszwowe stopy. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

2. 

 

P.w.- siad ugięty. Stopy zgięte grzbietowo, 
pięty oparte na podłodze. Dłonie oparte na 
podłodze z tyłu 
Ruch: naprzemienne lekkie uderzanie piętami 
o podłogę 

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

3. 

 

P.w.- Siad ugięty. Przed stopami leży 
woreczek. 
Ruch: Chwyt woreczka palcami jednej stopy i 
wyrzut w górę ( raz LN raz PN 

 

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

LN lewa noga 
PN prawa noga 

4. 

 

P.w.- Leżenie tyłem. Nogi ugięte. Palcami 
trzymamy woreczek. Ręce w „skrzydełka”. 
 Ruch: przejście do leżenia przewrotnego z 
położeniem woreczka na podłodze za głową. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

5. 

 

P.w.- Siad na krześle. Przed stopami na 
podłodze leży woreczek, dalej znajduje się 
miska (obręcz, szarfa) 
Ruch: Chwyt woreczka palcami jednej stopy i 
rzut do miski. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

6. 

 

P.w. – Siad na krześle. Na  podłodze przed 
stopami leży woreczek. 
Ruch: Chwyt woreczka palcami obu stóp i 
wyrzut woreczka do przodu. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

 

7. 

 

P.w.- siad ugięty. Stopy zgięte podeszwowo, 
palce oparte na woreczkach pięty uniesione 
nad podłogę. 
Ruch: Prostowanie nóg z wysuwaniem 
woreczków w przód bez dotykania piętami 
podłogi 

 
2 serie po 5 
powtórzeń 
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P.w. –Siad na krześle. Przed krzesłem na 
podłodze leży laska 
Stopy zgięte podeszwowo, piety uniesione. 
Palce stóp przy podłodze. 
Ruch: Przeniesiecie nóg nad laska i dotknięcie  
palcami podłogi. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

 

Bibliografia: S.Owczarek : Atlas ćwiczeń korekcyjnych 



Wtorek 

TEMAT DNIA: Która pora roku jest najpiękniejsza? 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Armand, Emil, Szymon, Bartek obliczcie działania, wykorzystajcie swoje pudełko na liczmany. 

  

 

 

 

 



Kuba i Piotr  obliczcie 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 
Rodzicu, przeczytaj dziecku te wyrazy, ono niech powtórzy po tobie, a następnie niech poprawi  po śladzie.  

WIOSNA 
LATO 
JESIEŃ 
ZIMA 
A teraz odpowiedz na pytanie  
Która pora roku jest najpiękniejsza? 
 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

Przekreśl przedmioty, które nie pasują na plażę. Cały obrazek pokoloruj. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie rysunkowi i wyślij mi. 



Religia   KATECHEZA 2 

TEMAT: BOŻE CIAŁO – Z JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WIOSKI 

Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8 

Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku 
Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się 
z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, zaprosił 
swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z 
wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”. 
Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych 
kościołach. Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus 
podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny 
jest z nami sam Jezus. 
Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza nas na 
wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także 
Bożym Ciałem.  

 
Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała i procesji, która w tym roku 
będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła. 
 

Wychowanie fizyczne TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 
wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 
Rozgrzewka: Marsz w miejscu; Krążenia ramion w przód; Krążenia ramion w tył; Krążenia ramion w bok – raz lewą, raz prawą 
ręką; Przemachy ramion – naprzemiennie; Przemachy ramion – równoczesne. 
 
Ćwiczenia: Wykonujemy max do 10 powtórzeń każdego ćwiczenia.  Między ćwiczeniami przerwa do 2 min 

Ćw.1. W pozycji leżącej, nogi ugięte, dłonie oparte na 
kolanach. Dzieci przyciągają kolana do klatki piersiowej, 
jednocześnie oporując je rękoma. 
 

Ćw.2. W pozycji leżącej. Nogi ugięte, stopy oparte na 
podłodze. Dzieci naprzemiennie przyciągają kolana do 
klatki. 
 

Ćw.5. Siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Dziecko 
unosi proste nogi do siadu równoważnego. 

 

 
 
Ćw.6. W leżeniu tyłem. Nogi wyprostowane. Uniesienie 
wyprostowanych nóg do kąta ok. 45o. Wytrzymać kilka sekund.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8


Ćw.3. W leżeniu tyłem uniesienie wyprostowanych nóg  i 
wykonanie nimi nożyc pionowych. 
 

Ćw.4. Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na 
podłodze, ręce wyprostowane, wyciągnięte w stronę 
kolan. Dziecko unosi barki i głowę nad podłogę, z 
dotknięciem dłońmi kolan. 

 
 

 
 
Ćwiczenie oddechowe: 
Leżenie tyłem. Stopy oparte na podłodze, ręce leżą wzdłuż 
tułowia. Dziecko wykonuje wdech nosem z przeniesieniem 
wyprostowanych rąk za głowę, a następnie wykonuje wydech 
ustami z jednoczesnym przeniesieniem rąk do pozycji 
wyjściowej. 
 

 
 

Środa  

TEMAT DNIA: Pakujemy walizkę na wakacje. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne  

Rodzicu, zadaj dziecku pytanie: Co trzeba zabrać do walizki nad morze? 

Jeżeli  jest możliwość proszę pokazać dziecku ubrania i akcesoria, które mogą przydać się nad morzem. 

To są między innymi rzeczy, które możesz zabrać ze sobą nad morze. Pokoloruj proszę te obrazki. 

 

 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Poćwicz rękę 

 

Zajęcia rozwijające komunikatywność 

    To jest krajobraz górski 

  To jest krajobraz nadmorski 



Zajęcia rozwijające kreatywność 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie i wyślij mi. 



W-F 

Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem 

kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

 

Ćwiczenia: Wykonujemy 10-15 powtórzeń. 

1.Dziecko odbija piłkę mocno od podłogi i przebiega pod 
nią. 
 

 
 
2.Rodzic rzuca piłkę w stronę dziecka, a ono stara się odbić 
piłkę głową do rodzica. 

 
 
3.Dziecko w siadzie prostym. Przetacza piłkę pod 
wyprostowanymi i złączonymi nogami 

 
 
4.Dziecko w leżeniu na plecach przy ścianie.  Nogi ugięte, 
stopami trzyma piłkę i toczy ją po ścianie w górę i w dół. 

 
 
5.Dziecko w siadzie skrzyżnym kozłuje piłkę oburącz, 
następnie jednorącz raz prawą, raz lewą ręką. 

 
 
 

6.Rodzic toczy piłkę, dziecko w podporze tyłem unosi 
biodra i broni się przed trafieniem piłki. 

 
 
7.Dziecko w siadzie prostym z piłką na stopach unosi 
powoli nogi – piłka toczy się w stronę bioder, następnie 
unosi biodra (podpór tyłem) i piłka toczy się po nogach do 
stóp. 

 
 
8.Dziecko w leżeniu przodem trzyma w dłoniach piłkę. 
Unosi ręce nad podłogę i tara się kozłować piłkę. 

 
 
9. Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. Trzymając 
się kolan przetaczają się na plecy, a następnie starają się 
wrócić do przysiadu. 

 
 
Ćwiczenia oddechowe:  
Wdech nosem, wydech ustami – dmuchnięcie w 
piłeczkę/kulkę z papieru. Powtarzamy 4 razy. 

 

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”. 

 

 


