
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:   22-25.06.2020 r. 
Poniedziałek 
TEMAT DNIA: Bezpieczeństwo na wakacjach – wakacyjne rady. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA   -   poniedziałek , czwartek 

   TEMAT ZAJĘĆ:  Osłuchanie z piosenką „Pojedziemy na wycieczkę” ,  muzykujemy do piosenki 

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, DRODZY UCZNIOWIE  po raz ostatni spotykamy się w tym roku szkolnym. Trudny to 

był rok a szczególnie ostatnie miesiące, jednak wspólnie dotrwaliśmy do końca. Dzięki pomocy rodziców 

mogliście bawić się na zajęciach z muzyki. Było inaczej niż w szkole, nie było naszych tańców, gry na 

instrumentach, zajęć ruchowych i naszej relaksacji. Trudno przeprowadzać zajęcia muzyczne zdalnie, nie wszyscy 

mieli dostęp do Internetu, jednak sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmiany. Mam nadzieję, że pracowaliście i 

bawiliście się  wspaniale, sami i z Rodzicem, który wam bardzo pomagał. Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za 

wspólnie spędzony czas. Proszę o przesłanie udokumentowanej pracy, tej, którą udało Wam się zrobić i przesłanie 

do wychowawcy.  

Z otrzymanych już zdjęć i filmików widzę, że dzieci bawiły się super! 😊 

3. Drodzy Rodzice, drogie dzieci, w tym ostatnim tygodniu wspólnie pobawimy się i będziemy muzykować przy 

piosence „Pojedziemy na wycieczkę” . Jeżeli macie Państwo możliwość, kliknijcie w link z piosenką a następnie 

przeczytajcie dziecku jeszcze raz słowa całej piosenki. Podczas czytania, dziecko wskazuje, jakie przedmioty 

możemy wziąć na wycieczkę,  nazywa je lub próbuje powtórzyć za Wami. 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=VsBhRrL_xCo 

„Pojedziemy na wycieczkę” 

Każdy z nas zabierze z sobą dziś ekwipunek na najbliższe dni, koc i wędkę, okulary też. 

Wszystko może przecież zdarzyć się. I latarkę także dobrze mieć, jeśli w ciemnym lesie zgubisz się. 

Znajdziesz drogę do przyjaciół swych, bo nareszcie wyruszamy dziś! 

 

Śpiewajmy: je, je - pojedziemy gdzieś daleko, je, je- szkoła znika już za nami, je, je-to wycieczka 

wyczekana,  

je, je-nasza pani roześmiana, je, je- cała klasa w autobusie, je, je-śpiewa głośno tak. 

 

Każdy chciałby już na miejscu być, nie możemy się doczekać chwil,  

w których zabaw czar otuli nas. Niech już nasz autobus dotrze tam! 

  

 

 

 

 

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


4. Posłuchajcie proszę jeszcze raz lub przeczytajcie tekst piosenki. Odpowiedzcie na pytania. 

- Jakie sylaby powtarzają się w refrenie? Drogi Rodzicu, przeczytaj jeszcze raz ale tylko sam refren wyklaskując  

i powtarzając wspólnie sylabę je - je. Zamiast klaskania wykorzystajcie instrument, który ostatnio zrobiliście 😊   

 - Czym dzieci jechały na wycieczkę? Odszukaj, nazwij i wskaż na ilustracji. 

 

5. Posłuchajcie piosenki jeszcze raz wspólnie śpiewając refren i grając na wykonanym instrumencie. Przeczytajcie 

tekst piosenki wystukując refren na wykonanym instrumencie. 

6. Kolejne zadanie jest skierowane do uczniów, którzy mają dostęp do Internetu. Są to zagadki środków 

transportu.  

Po kliknięciu w link pojawi się zdjęcie, potem cała nazwa, jej podział na sylaby i odgłos. Drogi Rodzicu, tutaj będzie 

niezbędna Państwa pomoc. Po usłyszeniu nazwy pojazdu w sylabach np. sa–mo-chód zatrzymajcie filmik ( kliknijcie 

ekran w dowolnym miejscu) i wspólnie z dzieckiem spróbujcie wyklaskać i wypowiedzieć sylaby. Dzieci niemówiące 

wyklaskują a rodzic rytmizuje nazwę. Ponownie kliknijcie w dowolne miejsce ekranu i usłyszycie odgłos tego 

pojazdu.  

Miłej zabawy 😊 

- https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4  

6. Zadanie dla uczniów, którzy otrzymali wydrukowane karty pracy i nie maja dostępu do Internetu 

Dziecko wycina sylaby nazwy pojazdów pod linią (2), odszukuje właściwą sylabę i nakleja (1). Dzieci, które nie 

znają literek wykonują zadanie dopasowując obrazek do obrazka (3). 

1.  

 

  

 

 

 

                                                       2. 

 

 

 

 

   SA MO LOT  PO CIĄG 

   SA MO CHÓD STA TEK 

   SA MO LOT PO CIĄG 

STA TEK 
   SA MO CHÓD 

https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4


Wszystkim Rodzicom i uczniom życzę spokojnych wakacji i dobrego wypoczynku.   

Religia 
KATECHEZA 1 
TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII 
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom 
Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie 
z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny 
sposób opiekowali się nimi.  
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był 
bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.  
Lubię chodzić do kościoła  
Bo w nim jest tak pięknie  
Każdy przyjdzie, to się żegna  
I zaraz uklęknie 
 W tym kościele świateł wiele 
I grają organy,  
Bo tu mieszka nasz Przyjaciel, 
 Jezus ukochany. 
O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz. 
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której należymy my, 
nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie 
dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani, 
siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia. 
Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej 
choroby przyjść do kościoła.  
Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8 
Zadanie Dowiedz się pod jakim wezwaniem jest Twój kościół 

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne: 

Rodzicu, przeczytaj dziecku  

Lato – ulubiona pora roku wszystkich dzieci. Trwa ono od 22 czerwca (czyli od dzisiaj) do 23 

września 

https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8


 

Dlaczego lubimy lato? Bo zaczynają się wakacje. W ten rok szkolny kończy się 26 czerwca w 

piątek. Rozdanie świadectw o godzinie 10.10,  spotkamy się na placu szkoły. Na czas wakacji 

mam dla was kilka dobrych rad. 

   

 

 

 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

Wytnij i przyklej tylko te obrazki, które odpowiadają na pytanie: Co zabierzemy na plażę? 

 

 

 

 

 



W-F 
Temat: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową. 
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 min. 2. Krążenia ramion w przód – 2 min. 3. Krążenia ramion w tył – 2 min. 4. 
Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę. 5. Skrętoskłony - po 5 razy na stronę. 
Przyrządy i przybory: woreczek, piłka, szarfa- taśma 
Ćwiczenia: 

1. Zegar .Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym( po turecku ). 
Skłony głowy w bok  (w prawo i w lewo); skłony w przód i tył. 

 
 2. 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. 
 

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

 
4. Dziecko siedzi w rozkroku. Wykonuje skręt T w prawo 
kładzie piłke za swoimi plecami i robi skłon T w lewo z zabiera 
piłkę. ( raz w L raz w P) 

 
5. Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie podpartym z ugiętymi 
NN. Dziecko stara się nie zostać trafionym piłką unosząc 
biodra 

 

6. Rzut woreczka za siebie. Dziecko siedzi w siadzie prostym. 
Palcami stóp trzymają woreczek i wykonują przetoczenie do 
leżenia na plecach z jednoczesnym uniesieniem nóg do pionu 
rzutem woreczka

 
7. Taniec na kocyku. 
 Dziecko stoi na kocyku. Poprzez szybkie skręty tułowia 
przesuwa się do przodu. 

 
8. Dziecko odbija piłkę od podłogi i przebiega pod nią. 

 
9. Dziecko przekłada piłkę z ręki do reki tak, aby krążyła 
wokół bioder( w L i P stronę ) 

 
Ćw. Oddechowe: Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po turecku”. 
Dziecko wykonuje wdech nosem, a następnie silnie dmucha 
na szarfę. 

 
 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 
Zadania dla: Szymona Sz., Bartosza Ł., Emil G. 
Temat: Łamigłówki – Las i przyroda leśna. 
       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.  

W każdym rzędzie wykreśl obrazek, który nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór.  

 

 
 

   

 

 

 

  

 

    

 

Zadanie 2. 

Przyklej obrazek na kartce z brystolu. Rozetnij po śladzie i spróbuj ponownie ułożyć.  

 



Zadania dla: Piotra S., Kuby P. 

Temat: Prawa i lewa strona. 

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

pomóżcie przy jego wykonaniu. 

 

 

Zadanie 1. 

 Ile drzew jest na rysunku? 

 Z której strony domu rosną kwiaty? 

 Ile kwiatów rośnie w ogrodzie? 

 Z której strony domu jest furtka? 

 Jaka to pora roku? 

 W która stronę leci dym z komina? 

 Z której strony domu znajduje się donica z kwiatem? 
 

Zadanie 2. 

 Dorysuj z lewej strony domu budę dla psa. 

 Z przodu na ścieżce prowadzącej do domu narysuj dwa koty. 
 

 

Pokoloruj  obrazek- powiedz jakich kolorów użyłeś.  

 



Integracja Sensoryczna E. Gancarz – Szymon Poniedziałek  13.00-14.00 
Propozycje ćwiczeń: 

1. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię (  klaskanie, tupanie), 
przechodź od prostych do złożonych czynności. 

2. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy( może być cichy gwizdek)  dziecko odrzuca piłkę do rodzica. 
 
Terapia ruchowa  22/24.06  - Bartosz;    24.06- Szymon 
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 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 maksymalnie do tyłu. 
Staramy się spojrzeć na sufit. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 
Podczas 
wykonywania 
ćwiczeń w leżeniu 
przodem 
podkładamy 
zwinięty kocyk 
(ręcznik) pod 
brzuch. 
 
P.W. - pozycja 
wyjściowa. 
RR –ramiona 
NN -nogi 
LN - lewa noga 
PN - prawa noga 

 

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. 

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 
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J.W.- ręce bokiem  
2 serie po 5 
powtórzeń 

Ćw. oddechowe 

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

 



Wtorek 

TEMAT DNIA: Zasady bezpiecznego zachowania się na wakacjach. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o zasadach bezpieczeństwa 

 

 Zajęcia rozwijające komunikatywność 

Opowiedz rodzicowi, co widzisz na obrazku. 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  

Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się te obrazki. Pomaluj je, ale każdy w różnych 

kolorach. 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje przybory, zrób zdjęcie i wyślij mi. 

 

 

 

 



Religia 
KATECHEZA 2 
TEMAT: JA I JEZUS NA WAKACJACH 
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom 
Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz odpoczywać, bawić się, 
a  Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej, a także 
w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i  nigdy cię nie opuści. 
Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16 
W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie. Nie 
zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych! 
Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c  
Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu! 

 

W-F  Temat: Ćwiczenia kształtujące z przyborami. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 

Rozgrzewka: Trucht w miejscu 3 min. lub taniec do ulubionej muzyki. 

Przyrządy i przybory: krążek lub talerzyk plastikowy, woreczek lub maskotka, laska lub kij od miotły. 

Ćwiczenia: wykonujemy 8-10 powtórzeń. 

1.Dziecko chodzi po pokoju z krążkiem – talerzykiem 

plastikowym na głowie. 

 
 

2. Dziecko chodzi po pokoju z woreczkiem na głowie, na 

sygnał wykonuje siad skrzyżny. Nie przytrzymuje woreczka 

rękoma. 

 
 

3. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Układa krążek-

talerzyk na głowie i wykonuje skręty głową w prawo i w 

5. Dziecko w leżeniu na brzuchu trzyma w wyprostowanych 

rękach krążek, a na nim woreczek. Podnosi ręce nad głowę 

podrzucając woreczek. Nie opuszczając rąk na podłogę, stara 

się go złapać. 

 
 

6. Dziecko siedzi przed laską -kijem z ugiętymi nogami. 

Przenosi nogi nad laską wprzód i w tył, stawiając stopy na 

podłodze. 

 
 

7. Dziecko stoi, trzymając przed sobą laskę. Przekłada kolejno 

nogi nad laską, nie dotykając jej. Następnie w podobny sposób 

przechodzi z powrotem 

http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c


lewo, starając się, by krążek nie spadł. 

 
4. Dziecko w leżeniu na brzuchu z wyprostowanymi rękoma 

uniesionymi nad podłogę przekłada woreczek z ręki do ręki 

nad biodrami, następnie przed sobą. 

 
 

 
Ćwiczenie oddechowe: Dziecko w klęku podpartym po 

wykonaniu głębokiego wdechu nosem, dmucha na piłeczkę. 

 

 

Środa  

TEMAT DNIA: Służby ratunkowe – numery alarmowe 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Pamiętamy o numerach alarmowych 

 

 

 



Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

 

Wytnij sobie jeden obrazek i zawsze miej przy sobie. 
Zajęcia rozwijające komunikatywność 
Rodzicu, porozmawiajcie o tym jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i kogo 
zaalarmować, gdyby coś się stało.  
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Pokoloruj obrazek 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Posprzątaj swoje miejsce pracy. Życzę przyjemnej pracy. 



W-F 

Temat: Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

Drodzy Rodzice, proszę przeczytać dzieciom osiem zasad bezpiecznych wakacji.  

 

Czwartek  

TEMAT DNIA: Dzień Przyjemności 

Zajęcia rozwijające kreatywność x 4 

Dzisiaj macie Dzień Przyjemność. Cały dzień możecie robić to, co lubicie. Może wyjdźcie z 

rodzicami na lody (gdybyśmy byli w szkole, na pewno byśmy poszli), a może są inne rzeczy, 

które lubcie. Rodzicu, w imieniu własnym i waszych dzieci proszę, abyście pozwolili swoim 

synom na coś przyjemnego. Ciężko pracowali przez cały rok, a sytuacja,  w której się 

znaleźliśmy znacznie utrudniła życie nam wszystkim i na pewno należy nam się odrobina 

przyjemności. W Dniu Przyjemności, który ogłosiłam, nie ma terapii. Hura !!!! 

Piątek 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 

 ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 r. 

 

W piątek 26.06.2020r.o godzinie 10.10 spotkamy się na placu przed szkołą i wręczę Wam 

świadectwa, na które ciężko pracowaliście.  

Przesyłam wam dyplomy, na które zasłużyliście, pracując w domu.  

Rodzicu, proszę wydrukuj ten dyplom i uzupełnij go: imię i nazwisko dziecka oraz moje 

wych. Beata Markulak. 



 


