
Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET wychowawca Anna Jans 

Temat ośrodka tygodniowego: Tradycje wielkanocne 

 

PONIEDZIAŁEK 6.04.2020r. 

Temat ośrodka dziennego: Czym jest Wielkanoc? 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w 

kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Chciałabym, aby napisało w 

zeszycie: 

PONIEDZIAŁEK 

6 KWIETNIA 2020 ROK 

CZYM JEST WIELKANOC? 

Proszę, aby dzieci (Hubert i Adrian) wykonały karty pracy z książeczki "Lubię wiosnę, lubię lato" nr 

19,25. Proszę , aby Jakub wykonał zadania motoryczne, które macie Państwo w domu. Dla chętnych 

polecam link: (należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z 

zadaniem) 

https://wordwall.net/pl/resource/1187346/wielkanocne-tradycje 

Można również poćwiczyć dopasowywanie cyfr do liczby kropek na kostce: 

https://www.digipuzzle.net/minigames/dices/dices_count.htm?language=english&linkback=../../education/

kindergarten/index.htm 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Drogi rodzicu! Dziś proszę Cię, abyś 

przeczytał dziecku czytankę "Wielkanoc", zamieszczoną poniżej. Proszę, aby dziecko wysłuchało tekstu 

(Hubert może przeczytać sam, Adrianowi w czytaniu może pomóc rodzic, Jakubowi przeczyta rodzic).  

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1187346/wielkanocne-tradycje
https://www.digipuzzle.net/minigames/dices/dices_count.htm?language=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/dices/dices_count.htm?language=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm


 

 

 

 



RELIGIA:  

ŚPIEWAMY ZMARTWYCHSTAŁEMU  RADOSNE ,,ALLELUJA”. 

DRODZY  RODZICE  I  DZIECI ! 

Rozpoczynając  dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 

Poniżej podaję 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  podaję 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    

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  Drogi rodzicu! Proszę, aby dzieci (Hubert i Adrian) 

wykonały kartę pracy nr 24 ("Lubię wiosnę, lubię lato"). Proszę, aby Jakub wraz z rodzicem wykonał 

pracę plastyczną w formacie A4-Świąteczny  Mazurek (proszę , aby Kuba moczył palce w farbie i dłońmi 

pomalował całą kartkę A4, zastosujcie wiele kolorów).  

Proszę tez o uzupełnianie obserwacji fasolki i cebulki dymki (kontynuacja pracy z poprzedniego tygodnia). 

Na pocztę wysłałam Państwu karty, które mogą pomóc w prowadzeniu obserwacji. Powodzenia! 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: p. ANNA J.  

 JAKUB Ł.   

Drogi rodzicu! Proszę, aby dziś Jakub wyszedł na ogród i spacerował tam choć 10 min. Po powrocie 

należy mu się nagroda. Proszę w miarę możliwości wydłużać czas spędzony przez Jakuba w ogrodzie. Ma 

to na celu niwelowanie jego nadwrażliwości dźwiękowej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw


REWALIDACJA  INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.     

Hubert  S. 

Temat: Zabawa w sklep.  Zakupy cz.III  

 

Instrukcja dla Rodzica: W dalszym ciągu bazujemy na materiale „gazetkowym” z ulubionego marketu. 

Gazetka jednak powinna być nowa. Najlepiej z produktami promującymi zakupy wielkanocne. Będzie 

potrzebna kartka papieru w formacie A-4, kalkulator, nożyczki i klej oraz kartka z zeszytu. Proszę, aby 

Hubert starał się sam czytać polecenia i dyskretnie mu pomagać w razie trudności. 

Drogi Hubercie! 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym roku wszyscy spędzimy je inaczej niż w poprzednich latach. Nikt 

się tego nie spodziewał. Na pewno w Twoim domu przygotowujecie się do tych świąt. Nie zabraknie z 

pewnością świątecznych potraw. Podzielicie się święconką. Skosztujecie żurku, białej kiełbasy, będziecie 

objadali się jajkami. Nie zabraknie również babki wielkanocnej czy mazurka i wielu innych smakołyków. 

Na pewno postaracie się, aby te święta mimo wszelkich przeciwności, były dla Ciebie i Twojej Rodziny 

bardzo radosne. Chciałabym i ja, choć na dużą odległość, dzisiaj pobawić się z Tobą świątecznie. Dzisiaj 

dalej pobawimy się w sklep, ale tym razem zrobimy świąteczne zakupy. Do dzieła! 

1. Zastanów się i przypomnij sobie, jakie potrawy wielkanocne znajdują się w Twoim domu na 

wielkanocnym stole. Wymień je głośno. Jeśli czegoś nie pamiętasz, poproś mamę. Na pewno 

pomoże Ci sobie przypomnieć. Albo zerknij do swoich kart pracy, a w nich do zadań, które już 

wykonywałeś. 

2. Odszukaj produkty, które należy zakupić.  

3. W jakim dziale sklepowym je znalazłeś? 

4. Weź kartkę papieru A-4. To będzie Wasz stół wielkanocny. 

5. Wytnij z gazetki artykuły spożywcze, które znajdą się na Waszym stole wielkanocnym. 

6. Na kartce z zeszytu zapisz nazwy tych artykułów oraz ich ceny np. JAJKA – 8,99zł 

                                                                                                  KIEŁBASA – 22,46zł 

7. Poukładaj i przyklej na stole, czyli na kartce A-4 wszystkie wycięte produkty tak, jakby to był 

prawdziwy stół. 

8. Weź do ręki kalkulator i policz wydatki zapisane na kartce z zeszytu. Uważaj na przecinki!!! 

9. Zapisz wynik ( suma) na kartce z zeszytu i powiedz mamie ile kosztowały Twoje zakupy 

świąteczne. 

Pewnie spisałeś się doskonale! Życzę wspaniałych Świąt Wielkanocnych! 

Pani Gosia 

 

REWALIDACJA  INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.  

Adrian J.  

Witaj Adrianie!!! Witaj Rodzicu! 

Dzisiaj dokończymy zadanie z zeszłego tygodnia. Pamiętasz na czym zakończyliście? Oglądałam zdjęcia, 

które wysłała mi p. Ania. Widziałam, że świetnie pracujesz z pomocą Rodziców. Bardzo się cieszę, że 

mogę na Was liczyć!!!. Dziękuję Wam serdecznie!!! 

Do zajęć będziemy potrzebowali kartki papieru w formacieA-4, klej i powycinane z gazetki zdjęcia 

artykułów. 



1. Rodzic ołówkiem na każdej kartce wielkimi drukowanymi literami pisze nazwę stanowiska  w sklepie. 

Przykład: 

MROŻONKI 

 

 

 

 

 

 

 

SŁODYCZE 

 - RYŻE, KASZE, MAKARONY, 

- KONSERWY, 

- PRZYPRAWY, 

 2. Dziecko samodzielnie lub po śladzie poprawia nazwy stoisk. 

3. Uporządkujcie i wklejcie artykuły na odpowiednich kartkach. 

9. Zachowajcie kartki na następne zajęcia! 

Pozdrawiam i do następnego spotkania w środę!!! 

Pani Gosia 

 

TERAPIA RUCHOWA:  p.Andrzej H.  

Jakub Ł.  

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i stóp 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia 

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

 

Zdjęcie/Rysun

ek 

Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –

Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte 

stopy przyciskają piłkę do ściany. 

Ruch-Toczenie piłki stopami po ścianie 

w górę i dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy 

stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w 

stawach kolanowych z utrzymaniem 

złączonych podeszwami stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby 

kolana były rozchylone na zewnątrz i 

stopy były złączone. 



 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy 

ustawione równolegle, oparte o 

podłogę. 

Ruch- Wysokie wspięcie na palce, 

jednoczesne i naprzemienne 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 
 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy 

obejmują piłkę. Współćwiczący  siedzi 

twarzą do ćwiczącego. Ruch- 

Współćwiczący usiłuje zabrać piłkę 

ćwiczącemu który obejmuje ją 

stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy.  

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed 

krzesłem na podłodze leży rozłożony 

kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka. 

Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy 

ruchami zginania palców bez 

odrywania pięt od kocyka. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, piłka 

trzymana między stopami. Druga 

osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.  

Ruch- Rzut piłki nogami do osoby 

siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi 

uniesione nad podłogę, stopy w 

zgięciu podeszwowym, palce stóp 

podkurczone. Ruch-Naprzemienne 

dotykanie palcami stóp podłogi. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.   

 

Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga 

osoba trzyma nad ustami tasiemkę. 

Ruch- Wdech nosem, a następnie 

silne dmuchnięcie na tasiemkę. 

Powtórzenia: 3 razy.  

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w 

pozycji skrzydełek. Ruch- Maksymalny 

wdech nosem, a następnie wydech 

ustami z jak najdłuższym 

wymawianiem literki S. Powtórzenia: 

3 razy. 

 

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. Ruch-Marsz z 

krzyżowaniem stóp. Na odcinku 1,5-2 

metry. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   

Bibliografia:  
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.   
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

 

TERAPIA TOMATISA: AGNIESZKA B.  

Hubert S. 

Temat: CZYTAM I ROZUMIEM  - „KINO” 

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku: 

Przeczytaj uważnie tekst i na jego podstawie wykonaj zadania zgodnie z poleceniami. 

 

Dorota, Adam i Ola idą do kina na film o Bolku i Lolku. Kupią bilety 
w kasie, a w sklepie wodę i ciastka. Dorota niesie niebieski parasol. 
Ola ma parasol w kropki. Adam ma białą pelerynę. 
 

Wskaż jedną właściwą odpowiedź 

1.    Dokąd idą Dorota, Ola i Adam? 

a) do sklepu      b) do kina     c) do domu 

 

2.    Co kupią w kasie ? 

a) wodę          b) ciastka         c) bilety 

 



3.    Kto nie ma parasola? 

a) Dorota       b) Adam        c) Ola 

 

4.    Kto niesie parasol w kropki? 

a) Dorota      b) Adam        c) Ola 

 
Odpowiedz ustnie pełnym zdaniem: 
 

5.    Co ma Adam? 

________________________________________________________ 

 

6.    Jaka była pogoda? 

________________________________________________________ 

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA  z Katarzyna O.  

Hubert S. 

Temat: Wielkanocne zwyczaje-ćw. Słowno-sylabowe, ćw. Czytania ze zrozumieniem. 

 

1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. 

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA WIELKANOCNE. 

SIEJEMY OWIES LUB RZEŻUCHĘ. 

PIECZEMY BABY I MAZURKI. 

W WIELKĄ SOBOTĘ MALUJEMY JAJKA. 

MALOWANE JAJKA TO PISANKI. 

PISANKI , KIEŁBASĘ, SÓL, BABKĘ I CHLEB WKŁADAMY 

DO KOSZYKA I IDZIEMY DO KOŚCIOŁA. 

PODCZAS WIELKANOCNEGO ŚNIADANIA DZIELIMY SIĘ ŚWIĘCONYM 

JAJKIEM I SKŁADAMY SOBIE ŻYCZENIA. 

W LANY PONIEDZIAŁEK OBLEWAMY SIĘ WODĄ. 

Odpowiedz na pytania: 

-Co siejemy na święta? 

-Kiedy malujemy jajka? 

-Jak nazywamy pomalowane jajka? 

-Jakie ciasta pieczemy na Wielkanoc? 

-Co wkładamy do koszyka wielkanocnego? 

-Co robimy w niedzielę wielkanocną? 

 

 

 

 



LOGOPEDIA : 

Drodzy Rodzice! 
U dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi, języka, policzków  

i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, sylabę i wyraz. Postanowiłam 

przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie poćwiczyć sadzając dziecko naprzeciw siebie i 

pokazując, co mają robić. Uważam, że ćwiczenia pozostałych funkcji typu rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. 

to macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie 

szkoły w zakładce ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z 

zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/. Zeszyt- Sylaby i rzeczowniki część I-słuchawki i niech nasze 

dziecko nawet w miarę dobrze mówiące utrwala słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do 

mózgu wszystko-to bardzo dobra rehabilitacja oraz ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, 

pamięci, słuchu, mowy, koordynacji słuchowo-ruchowej itp.\ 

Nie ma znaczenia, czy dziecko mówi dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez 

słuchawki. Przy okazji jeśli macie Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez 

mikrofon powtarza za Wami chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi mieć 

dźwięk jednak, żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji  dla WAS rodzice - abyście wiedzieli jak 

poćwiczyć praktycznie z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie prawidłowo wymawiać. 

Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby górne z 

dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnie -CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, 

następnie -ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie 

DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD. 
 

- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę, potem 

w sylabie i w wyrazie u kogo się da. 

 

S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO 

 

S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA 

 

S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE 

 

S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU 
 

Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów 

dwusylabowych wtedy- 

 

SO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO   

 

Następnie SO – SO – SO - SO 

 

CO – CO – CO – CO - CO 
 

ZO – ZO – ZO - ZO 
 

DZO – DZO – DZO - DZO 
 

SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO 
 

CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA 
Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać uwagę na poprawne 

wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych głosek, bo często właśnie dzieci nasze mylą 

głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język. 

 

Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce SZ natomiast - 

język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte.  Rodzice, jeśli sobie pozbieracie te kartki-

będziecie wiedzieli, jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu. Pozdrawiam. 

Twardochleb Zofia-neurologopeda 
  

 



WTOREK 7.04.2020r.  
Temat ośrodka dziennego: Pisanki. 
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: : Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło 

w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Chciałabym, aby napisało w 

zeszycie: 

WTOREK 

7 KWIETNIA 2020 ROKU 

PISANKI. 

Jakub może wykonać zadania manualne, które mają Państwo w domu, a następnie zadanie związane z 

przekładaniem jaj ugotowanych na twardo z jednej miski do drugiej przy pomocy chochli lub dużej łyżki. 

 Chciałabym, aby dziś dzieci przypomniały sobie czym jest pisanka, kraszanka i dlaczego malujemy jajka 

na Wielkanoc.  

Oto filmik: (należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z 
zadaniem) 

https://parenting.pl/pisanki oraz ciekawy tekst o historii wielkanocnego jajka. Bardzo proszę, aby 

przeczytać ten tekst dzieciom lub streścić go. Następnym krokiem może być zadanie prostych pytań do 

tekstu. Miłej zabawy.  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Rodzicu teraz dziecko (Adrian i Hubert) może 

wykonać karty pracy nr 20,21. Jakub proszę, aby wraz z rodzicem/opiekunem nazywał  obrazki 

https://wordwall.net/pl/resource/1187346/wielkanocne-tradycje  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Dzieci (Hubert i Adrian) wykonają 

teraz kartę pracy nr 22.  

Jakub z pomocą rodzica/opiekuna  może rozpocząć pracę nad malowaniem jaj na twardo przy pomocy farb 

plakatowych nakładanych palcem.  

Adrian i Hubert po wykonaniu kart pracy z pomocą rodziców mogą pomalować jajka w naturalny sposób, 

instrukcja w obejrzanym wcześniej filmie.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

Temat:(zadanie główne): Przetaczanie 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 

https://parenting.pl/pisanki
https://wordwall.net/pl/resource/1187346/wielkanocne-tradycje


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 an plecach ze 
złączonymi i wyprostowanymi 
nogami. Wykonuje przenoszenie 
nóg w prawo, następnie w lewo. 
Rodzic dyktuje tempo ruchów: 
mały deszcz –wolno itd. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-10  
powtórzeń każdego 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 

 

 

KÓŁKO "MAŁY TECHNIK" : p. Łukasz K. 

Temat: Ozdoby wielkanocne z papieru 

Ozdoby zajmują najważniejsze miejsce w dekoracjach wielkanocnych. Sposobów na ich 

udekorowanie jest tak dużo jak pomysłów w naszych głowach. Przygotowywanie tych ozdób w kształcie 

wielkanocnych zwierzątek to świetne zadanie dla dzieci. Takie ozdoby wielkanocne z papieru dobrze 

dobrane będą ciekawie zdobiły każdy wielkanocny stół. Do przygotowania papierowych pisanek potrzebne 

nam będą: kolorowe kartki papieru, nożyczki, klej i... duża doza fantazji. Jeżeli byłyby jakieś problemy z 

wykonaniem tego zadania podpowiadam, że można korzystać z zasobów Internetu.  Jednocześnie odsyłam 

państwa na stronę; 

 https://poradnikogrodniczy.pl/ozdoby-wielkanocne-z-papieru.php 

Efekty swojej pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy 

wychowawcy klasy. 

Pozdrawiam serdecznie;  

Łukasz K. 

https://poradnikogrodniczy.pl/ozdoby-wielkanocne-z-papieru.php


REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.  

 Hubert S. 

Drogi rodzicu dziś przygotowałam dla Huberta zabawę on-line. Należy wejść w link (należy wcisnąć lewy 

klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem) 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_copy_spring.htm?language=english&linkback=../

../education/spring/index.htm  

a następnie według wzoru umieszczonego w dolnym prawym rogu pokolorować wg kodu obrazek. 

Naciskając Check , program sam sprawdzi czy rysunek został dobrze wykonany, jeśli nie, wymaże 

niewłaściwą kratkę. W sytuacji jakiejkolwiek trudności proszę kontaktować się ze mną. Powodzenia! 

Jeśli Hubert ma jeszcze chęć do pracy może wykonać kartę pracy nr 28 ("Lubię wiosnę, lubię lato"). 

ŚRODA 8.04.2020r.  
Temat ośrodka dziennego: Wielkanocny koszyczek. Tradycja Lanego Poniedziałku.  
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w 

kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Chciałabym, aby uczniowie 

(Hubert i Adrian)  napisali w zeszycie (DZIŚ BĘDĄ TO 2 TEMATY): 

ŚRODA 

8 KWIETNIA 2020 ROKU 

WIELKANOCNY KOSZYCZEK. TRADYCJA LANEGO PONIEDZIAŁKU. 

Jakub może wykonać zadania manualne, które mają Państwo w domu.  

Teraz możecie razem z dziećmi obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ#action=share 

Dzieci mogą wykonać karę pracy nr 23 ("Lubię wiosnę, lubię lato"). 

Przeczytajcie dzieciom tekst: 

 

 Lany poniedziałek wiąże się ze słowiańską tradycją oczyszczania wodą. Dziś ten 

zwyczaj kojarzy się z Wielkanocą i funkcjonuje również pod nazwą śmigus-dyngus, choć 

kiedyś były to dwa całkowicie odrębne zwyczaje, które dopiero z czasem uległy 

połączeniu. 

Lany poniedziałek nie ma stałej daty w kalendarzu, jest ruchomym świętem. Zawsze 

wypada następnego dnia po Niedzieli Wielkanocnej, czyli w Poniedziałek Wielkanocny.  

Śmigus-dyngus to część świąt wielkanocnych, więc jest to dzień wolny od pracy. 

Zwyczaj polewania się wodą ma swoją genezę w ludowych, słowiańskich zwyczajach. W 

ten sposób wyrażano radość w związku z budzeniem się przyrody po zimie. 

Ciekawostką jest fakt, że kiedyś w świąteczny poniedziałek obchodzono dwa zwyczaje – 

śmigus i dyngus. Pierwszy oznaczał rytuał uderzania w nogi wierzbowymi witkami i 

palmami oraz oblewanie się zimną wodą. Miało to symbolizować oczyszczenie z brudu, 

chorób i grzechu. 

Dyngus był formą wykupowania się od lania – w zamian za jakiś fant (najczęściej pisankę) 

można było uniknąć śmigusa. Zwyczaje te przez lata ewoluowały i w którymś momencie 

zostały scalone, a rytuał bicia się zatarł. 

Dziś mówiąc o śmigusie-dyngusie, mamy na myśli oblewanie się wodą w Poniedziałek 

Wielkanocny. 

Teraz możecie razem porozmawiać o przeczytanej treści.  

Kolejnym zadaniem jest karta pracy nr 26 i 27 (historyjka obrazkowa).  

 

 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_copy_spring.htm?language=english&linkback=../../education/spring/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_copy_spring.htm?language=english&linkback=../../education/spring/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ%23action=share
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-2020-kiedy-wypada-jak-obliczamy-kiedy-wypadna-swieta-aa-f9vo-5gA6-6EYV.html
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/jak-zrobic-z-dzieckiem-palme-wielkanocna-poradnik-krok-po-kroku-aa-GMC4-fL8Z-825Y.html
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/pomysly-na-pisanki-7-najciekawszych-pomyslow-na-pisanki-inspiracje-aa-pwGZ-f8Ge-vj4i.html


WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Przyrządy i przybory: piłka; kocyk; szarfa. 

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 

Kształtowan
ie 
umiejętnoś
ci i 
doskonaleni
e 
sprawności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , LR, PR 
w miejscu. 

 
Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją 
złapać.  

 
Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę następnie 
klaszcze ( 1 do 3 razy ) i stara się złapać piłkę 

 
Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki do reki 
tak, aby krążyła wokół bioder( w L i P stronę ) 

 
Ćw.5 Dziecko staje w rozkroku i robi skłon w 
przód i rzuca piłkę miedzy sowimi nogami do 
partnera lub o ścianę. 

 

Ćw.6  Dziecko siedzi z nogami 
wyprostowanymi i złączonymi. 
Przenosi NN nad piłką. 

 
Ćw.7 Dziecko siedzi z 
wyprostowanymi nogami. Podnosi 
obie NN i  przetacza pod nimi piłkę. 

 
Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi 
nogami. Dziecko wew. częścią stóp 
łapię piłkę i podrzuca wysoko do góry. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pw. – pozycja 
wyjściowa 
PR –prawa ręka 
LR-lewa ręka 
LN – lewa noga 
PN - prawa noga 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-10  
powtórzeń 
każdego ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka 
 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  Kontynuacja pracy nad pisanką oraz rozpoczęcie 

pracy nad kartką świąteczną. Proszę o przygotowanie kolorowych kartek papieru, wycinanki, kleju, 

nożyczek.  

W pracy pomogą linki, proszę o wybór interesującej Was kartki (jednej) i wykonanie jej zgodnie z 

instrukcją na filmie:  

 https://www.youtube.com/watch?v=HIbC8Egnwvs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcfrNdwh0nQ 

 Jeśli któreś z dzieci nie ma ochoty robić kartki, albo dodatkowo chce zrobić coś zupełnie innego 

zapraszam do  wykonania zająca, królika ze skarpety oto link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

W tych zadaniach drogi rodzicu będziesz bardzo potrzebny! Dziękuję za pomoc! 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.  

Jakub Ł. (zadanie to samo, które zadane było w zeszłym tygodniu, zmienione są przedmioty w koszykach) 

Ćwiczenie koncentracji na zadaniu. Proszę, aby przygotować dla Jakuba trzy koszyki. Do jednego proszę 

wrzucić nakrętki od butelek oraz koraliki (macie je Państwo w kartonie, który dostarczyłam), dwa kolejne 

proszę ustawić przed dzieckiem puste. Z koszyka 1 wyjmujemy nakretkę i wrzucamy do koszyka 2 

mówiąc "Taki tu", następnie wyjmujemy koralik wrzucamy do koszyka 3, mówiąc "Taki tu". Podajemy 

kolejne przedmioty z koszyka 1 (nakrętka lub koralik) a zadaniem dziecka jest wrzucenie go do 

odpowiedniego koszyka 2 lub 3. W przypadku niewłaściwego wyboru koszyka przez Jakuba staramy sie 

blokować niewłaściwe włożenie do koszyka (blokujemy ruch ręki), pokazując pozytywny wzór. 

 

REWALIDACJA  INDYWIDUALNA :P.MAŁGORZATA D.   Adrian J.   

 Temat: Zabawa w sklep.  Zakupy cz.III  

Instrukcja dla Rodzica: Bazujemy na materiale wypracowanym na poprzednich zajęciach, a więc na 

kartkach z wklejonymi produktami spożywczymi. Dzisiaj do zajęć potrzebujemy długopis lub pisak. 

Proszę o przeczytanie Adrianowi poleceń i dyskretną pomoc przy wykonywaniu zadań. 

Drogi Adrianie! 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym roku wszyscy spędzimy je inaczej niż w poprzednich latach. Nikt 

się tego nie spodziewał. Na pewno w Twoim domu przygotowujecie się do tych świąt. Nie zabraknie z 

pewnością świątecznych potraw. Podzielicie się święconką. Skosztujecie żurku, białej kiełbasy, będziecie 

objadali się jajkami. Nie zabraknie również babki wielkanocnej czy mazurka i wielu innych smakołyków. 

Na pewno postaracie się, aby te święta mimo wszelkich przeciwności, były dla Ciebie i Twojej Rodziny 

bardzo radosne. Chciałabym i ja, choć na dużą odległość, dzisiaj pobawić się z Tobą świątecznie. Dzisiaj 

dalej pobawimy się w sklep, ale tym razem zrobimy świąteczne zakupy. Do dzieła! 

1. Zastanów się i przypomnij sobie, jakie potrawy wielkanocne znajdują się w Twoim domu na 

wielkanocnym stole. Wymień je głośno. Jeśli czegoś nie pamiętasz, poproś mamę. Na pewno 

pomoże Ci sobie przypomnieć. Albo zerknij do swoich kart pracy, a w nich do zadań, które już 

wykonywałeś. 

2. Odszukaj produkty, które należy zakupić.  

3. W jakim dziale sklepowym je znalazłeś? 

4. Weź do ręki długopis lub flamaster i otocz pętlą te artykuły, które znajdą się na Waszym 

wielkanocnym stole. 

5. Nazwij je. 

6. Poproś Rodzica, aby podpisał nazwy tych artykułów np. JAJKA, KIEŁBASA itp. 

7. Popraw po śladzie. 

8. Które z tych produktów spożywczych smakują Ci najbardziej? Co chętnie byś zjadł? 

https://www.youtube.com/watch?v=HIbC8Egnwvs
https://www.youtube.com/watch?v=ZcfrNdwh0nQ
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


9. Na osobnej kartce (może być z zeszytu) napisz ich nazwy.  

10. Teraz policz ile razem masz wszystkich zaznaczonych produktów. Zapisz tę liczbę w narożniku 

kartki. 

11. Ile masz ulubionych? Zapisz tę liczbę na kartce z ich nazwami. 

Pewnie spisałeś się doskonale! Życzę wspaniałych Świąt Wielkanocnych! 

Pani Gosia 

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H. Adrian J.. 

Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.  

 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które 

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia 

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń:                                                           Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem! 

Lp. Opis ćwiczenia. Czas. 

1. Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce i 

nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj cicho i 

spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się 

wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

2. Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i 

wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy 

ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

4- 5 minut 

3. Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym 

wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga 

wykonać ćwiczenie.  

 

4-5 

powtórzeń 

4. Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy podkładamy 

zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie pozycji. Rodzic 

wykonuje następujące elementy masażu:  

1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak 

trzymamy 5- 10 sekund.  

2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na 

rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do 

pośladków,  przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”),  

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w 

kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. 

Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców 

dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do 

pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na 

pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji 

wyjściowej (do karku). 

4) Głaskanie podłużne,  ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka, 

ułożona poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na 

wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż 

powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

15- 20 

minut 

     
     Bibliografia: 

1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Instruktor Masażu Shantala. 

 



LOGOPEDIA: P.Zofia T. z Adrian J. i Hubert S. ---> patrz Logopedia poniedziałek 

 

 

DRODZY RODZICE! KOCHANI MOI UCZNIOWIE! 

 

 Z OKZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH , ŻYCZĘ WAM ZDROWIA  

I ODNAJDOWANIA RADOŚCI W KAŻDEJ CHWILI SPĘDZONEJ W GRONIE RODZINNYM.  

 ŻYCZĘ SOBIE I WAM, ŻEBY NORMALNOŚĆ JAK NAJSZYBCIEJ WRÓCIŁA DO 

NASZEGO ŻYCIA.  

 

 

Anna Jans 


