TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIELKANOCNE
ZWYCZAJE
PONIEDZIAŁEK 29.03.2021r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: PISANKI, KRASZANKI
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

Drodzy Rodzice! Dziękuję bardzo za zaangażowanie w realizację treści i pomoc dzieciom w wykonywaniu
zadań, jakie proponuję. Bardzo proszę, abyście Państwo czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich
kieruję. OSKAR i KUBA sami mogą odczytać treść poleceń.
- Drodzy Rodzice! Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w kolejności dni tygodnia, zaznaczenia na tablicy i na
kalendarzu ściennym aktualnej daty, powtórzenia dni tygodnia

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
- Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy, razem wskazując ten, który wymieniamy. KUBA,
OSKAR, SZYMON, ADAM mogą dodatkowo powiedzieć z jakimi wydarzeniem kojarzy mu się dany miesiąc ;-).
Następnie proszę SZYMONOWI, ARMANDOWI,ADAMOWI pomóc na kalendarzu, jaki jest w domu wskazać obecny
miesiąc i dzień tygodnia.

- Kolejnym etapem zajęć jest powtórzenie nazw pór roku i wskazanie na obrazku obecnej pory roku, prosimy
dziecko, aby ją opisało, lub sami ją opisujemy. Pomagamy dziecku wskazać właściwą porę roku

- Kolejnym etapem jest obserwacja pogody za oknem, w tym celu możemy otworzyć okno, aby dziecko nie tylko
zobaczyło, ale i poczuło różne zjawiska pogodowe. Dziecko opisuje samodzielnie, to co widzi za oknem, nazywa
zjawiska pogodowe, dopiera odpowiedni symbol. (Oskar, Kuba, Adam odczytują temperaturę na termometrze) Jeżeli
dziecko nie komunikuje się werbalnie, sami musimy opowiedzieć co dzieje się za oknem i pomóc dziecku to dostrzec,
wskazując na istotne elementy, unosząc głowę dziecka w jego kierunku (np. spójrz na niebo, czy widać tam słońce?,
tak dziś świeci słońce, jest ciepło/ lub świeci słońce ale jest chłodno itp.). Pomagamy dziecku dobrać odpowiedni
symbol pogody.
- Proszę przypomnieć dzieciom jakie zbliżają się święta, policzyć ile dni jest jeszcze do świąt Wielkanocnych, ile dni
trwają.

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Następnym etapem zajęć jest zapisanie daty i tematu według schematu poniżej:
Oskar, Kuba, Adam samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;
Szymon, Armand z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter (napisanych przez rodziców) według
przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania można głośno powtarzać litery. Szymon/Drukowane/ i Adam/ pisane/
mogą przepisywać, odwzorować samodzielnie litery

PONIEDZIAŁEK
29 MARCA 2021 r.
DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE) tem. ….(rysujemy symbol pogody i kolorujemy go – Oskar, Kuba samodzielnie,
Adamowi, Armandowi, Szymonowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze.

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Pisanki , kraszanki
Bardzo proszę o skorzystanie z internetu i oglądnięcie filmu- Link • youtube.com EduKredka – Tradycje
Wielkanocne / Film edukacyjny – jako wprowadzenie do tematu tygodnia.

Oskar, Adam, Kuba proszę przeczytajcie na głos wiersz o pisankach, Szymonowi i
Armandowi przeczytają rodzice
"O czym mówią pisanki" M. Terlikowska
Z zielonej, fajansowej miski jakieś chichoty, jakieś piski...
A to pisanki kolorowe
wiodą rozmowy pisankowe.
Żółta powiada:
- Mam sześć kogutków!
Krążą dokoła pomalutku.
Każdy w ogonie ma cztery pióra.
Ile jest piórek?
Czy zgadnie która?!
Na to zielona:
- Ja nie zgadnę.
Ja mam choinki.

O, jakie ładne!
Pod każdą siedzą dwa krasnale.
Szkoda, że ich nie widać wcale...
- Ja mam wiatraczki! - niebieska woła.
- Wszystkie się kręcą dookoła!
W każdym wiatraczku młynarz mieszka,
Młynarz nie większy od orzeszka!
Na to czerwona:
- Jaki młynarz?
Widzę, że bujać nas zaczynasz!
Młynarz jest większy od koguta!
Wcale nie zmieściłby się tutaj!
Ciiicho!
To przecież tylko bajka.
Kogutek większy jest od jajka.
Choinka większa od kogutka A patrzcie, jaka jest malutka!
Choinka z bajki
i kogutki,
piórka,
wiatraki,
krasnoludki...
A młynarz?
W młynie mąkę miele.
Na słodkie ciasto, na niedzielę.

Proszę uczniów by odpowiedzieli na pytania/ Kuba, Oskar i Adam mogą zapisać odpowiedzi/ –
Jakiego koloru była misa?
Jakiego koloru były pisanki?
Ile było kogutków?
Co było namalowane na niebieskiej pisance?
Co jeszcze było namalowane na innych pisankach?
Proszę zapoznać się z naturalnymi sposobami barwienia pisanek. Nazwać , zapisać rośliny służące do barwienia
pisanek.

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ/ 2lekcje/- proszę o wydrukowanie zadań
Zadanie dla Kuby, Oskara

Zadanie dla Szymona, Adama, Armanda
Uzupełnijcie rysunek- odbicie lustrzane

Bardzo dziękuję za dzisiejsze zajęcia, proszę o zbieranie kart do teczek, ocenimy po powrocie do szkoły. ;) M. Świerk

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 JOLANTA P.

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: Trucht w miejscu 2-3 min. lub taniec do muzyki.
Przybory: piłka.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń:
1.Wykonaj podpór przodem, ręce na piłce.
Następnie przyciągaj dynamicznie raz jedno, raz
drugie kolano do klatki piersiowej.

2.Siad ugięty, piłka w dłoniach. Przekładaj dłonie
dotykając piłką podłogi raz z prawej, raz z lewej
strony bioder. Trudniejsza wersja: unieś stopy nad
podłogę.

5. Leżenie tyłem, nogi ugięte, stopy na podłodze, w rękach, przy
klatce piersiowej, piłka. Unieś górną część ciała, mocno napinając
mięśnie brzucha i podrzuć pikę. Złap piłkę i wróć do leżenia.

6.Leżenie tyłem, kolana wyprostowane, nogi uniesione w górę. W
rękach, przy klatce piersiowej, piłka. Unieś górną część ciała, mocno
napinając mięśnie brzucha, wyprostuj ręce, kieruj piłkę w stronę
stóp. Następnie wróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie oddechowe: Dziecko w siadzie na piętach, po głębokim
wdechu nosem, silnie dmucha na piłeczkę. Stara sią, aby piłeczka
potoczyła się jak najdalej.
3.Wykonaj podpór przodem, ręce na piłce.
Wytrzymaj w tej pozycji 20-30 sekund.

4. Leżenie tyłem, ręce wyprostowane za głową, w
dłoniach piłka. Jednocześnie podnieś nogi i barki
oraz przenieś ręce z piłką w przód w stronę stóp.
Napnij mocno mięśnie brzucha. Wersja łatwiejsza:
kolana ugięte, stopy na podłodze, pracuje tylko
górna część ciała.

KOŁO TECHNICZNE
Temat: Pisanki wielkanocne z bibuły
Aby zrobić pisanki wielkanocne z bibuły potrzebne nam będą:
bibuła,
klej,
nożyczki
kolorowe sznurki i inne elementy do łączenia z bibułą.
Rozpoczynamy od pocięcia bibuły w paski i zwinięcia w ruloniki. Następnie jajko smarujemy klejem i
powoli okręcamy bibułę wokół osi jajka. Jeśli nie skręcimy bibuły od początku powstanie nam na górze
pisanki kokardka. Pisankę owijamy bibułą do połowy następnie dodajemy sznurek jutowy lub inny
kolorowy rulonik bibuły. Tak przygotowane pisanki wielkanocne z bibuły będą świetnie prezentować się w
każdym koszyczku ze święconką.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania. Z góry
dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIELKANOCNE
ZWYCZAJE
WTOREK 30.03.2021r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Świąteczne kartki
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

Drodzy Rodzice! Bardzo proszę, abyście Państwo czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich kieruję.
OSKAR i KUBA , ADAM sami mogą odczytać treść. Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w kolejności dni
tygodnia, zaznaczenia w zeszycie i na kalendarzu ściennym aktualnej daty, powtórzenia dni tygodnia, nazw miesięcy,
pór roku.
Określenia aktualnego stanu pogody, podanie temperatury./ narysowanie lub zaznaczenie symboli aktualnej pogody.

WTOREK
30 MARCA 2021 r.
DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE) tem. ….(rysujemy symbol pogody i kolorujemy go – Oskar, Kuba samodzielnie,
Adamowi, Armandowi, Szymonowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze.
Dzisiaj w ramach zajęć wstępnych utr. dane osobowe- imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona najbliższych
członków rodziny/ rodziców, rodzeństwa, dziadków/. Zapisanie w zeszycie
Mam na imię………………………………
Nazywam się……………………………………
Mieszkam w …………………………………………./podanie nazwy miejscowości/
Moja mama ma na imię……………….., mój tato ma na imię……………………………
Mam siostrę/ brata………………………………….., nie mam rodzeństwa……
Moja babcia ma na imię………………………., mój dziadek ma na imię………………….
Chodzę do szkoły w ……………………. , ul. …………………………………………

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Jednym z wielkanocnych zwyczajów jest wysyłanie kartek świątecznych do rodziny i znajomych.
Kartki świąteczne możemy kupić gotowe ale fajnie jest jak taką kartkę przygotujemy samodzielnie.
Przypomnijmy sobie drogę listu od nadawcy do adresata.

Zaplanuj drogę listonosza na pocztę za pomocą strzałek

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KREATYWNOŚĆ
Samodzielnie lub z pomocą wykonaj kartkę świąteczną z materiałów, które masz w domu, poćwicz zakolorowanie w
konturach, cięcie nożyczkami, estetyczne naklejanie el. na kartce. Zapoznaj się z przykładowymi wzorami
Wielkanocnych kartek, możesz skorzystać z internetu.

Życzę miłego dnia M. Świerk.
Wychowanie fizyczne. Temat: Gry i zabawy rzutne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka:
Trucht w miejscu – 2 min.
Krążenia ramion w przód – 2 min
Krążenia ramion w tył – 2 min.
Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę.
Skrętoskłony - po 5 razy na stronę

Przybory: woreczki/maskotki, ringo, krążek/talerzyk, piłka. Ćwiczenia:

1.Dziecko leży na brzuchu, trzymając w dłoniach ringo.
W odległości ok. 1,5 metra przed nim ustawiony jest
kręgiel lub stojak na ręczniki papierowe. Dziecko stara
się trafić kółkiem na kręgiel/stojak.

2.Dziecko stoi, trzymając ringo w dłoniach. Wykonuje
rzut ranga w górę i stara się złapać na przedramię
opadające kółko.

3. Dziecko w siadzie podpartym trzyma woreczek stopą
i stara się go rzucić jak najwyżej.

4. Dziecko z woreczkiem na głowie wykonuje
energiczny wyskok w górę tak, aby woreczek oderwał
się od głowy. Następnie stara się go złapać w dłonie.

5. Dziecko w siadzie skrzyżnym trzyma krążektalerzyk w rękach a na nim woreczek. Podrzuca
woreczek w górę i stara się złapać na krążek.

6. Dziecko rzuca woreczki do miseczki z odległości
2-3 metrów. Raz prawą, raz lewą ręką..

7. Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą
woreczek i stara się wycelować w tarczę.

8. Dziecko w leżeniu na brzuchu trafia

woreczkami w toczącą się piłkę.

Wykonujemy
6- 10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Zadania dla Szymona- p. A. Bartkowiak
Temat: Zabawy z literami. Litera U.
31.03.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku
Ćwiczenie 1
Wskaż w każdy rzędzie taką samą literę, jaka znajduje się po lewej stronie.
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Ćwiczenie 2
Jaki obrazek powstanie po połączeniu kropek. Nazwij go.
Jeśli możesz, połącz ze sobą kropki. Pokoloruj powstały obraz. Podziel wyraz na sylaby.

LOGOPEDIA p. Jolanta Paruzel –Jung
Zadanie dla Armanda

Zadanie dla Oskara

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIELKANOCNE
ZWYCZAJE
ŚRODA 31.03.2021r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jakie zwyczaje związane z
Wielkanocą są w mojej rodzinie.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

Drodzy Rodzice! Dziękuję bardzo za zaangażowanie w realizację treści i pomoc dzieciom w wykonywaniu
zadań, jakie proponuję. Bardzo proszę, abyście Państwo czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich
kieruję. OSKAR i KUBA, ADAM sami mogą odczytać treść poleceń. Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w
kolejności dni tygodnia, zaznaczenia w zeszycie i na kalendarzu ściennym aktualnej daty, powtórzenia dni tygodnia,
nazw miesięcy, pór roku.
Określenia aktualnego stanu pogody, podanie temperatury./ narysowanie lub zaznaczenie symboli aktualnej pogody.

ŚRODA
31 MARCA 2021 r.
DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE) tem. ….(rysujemy symbol pogody i kolorujemy go – Oskar, Kuba samodzielnie,
Adamowi, Armandowi, Szymonowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze.

Policzzadanie dla Armanda i Szymona
Ile na obrazku jest pisanek ? ….
Ile na obrazku jest króliczków? ………….
Ile na obrazku jest baranków ?……
Ile na obrazku jest kur? …………….

Zadanie dla Oskara

Zadanie dla Adama, Kuby

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJE
Zapiszcie w jaki sposób obchodzone są święta wielkanocne w waszej rodzinie, pokolorujcie pisanki.

Ułóż historyjkę obrazkową, opowiedz, wpisz w dymki możliwe wypowiedzi

3-4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
Popraw rysunek po śladzie bez odrywania ręki.

Dorysuj i pokoloruj

Dziękuję za wykonane zajęcia. Życzę bezpiecznego odpoczynki, zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych.
M. Świerk ;)

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: Armanda T
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 Armand poprawnie i wyraźnie wymienił dni tygodnia a następnie niech je poprawi 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.
Armand, 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 indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Kuby P
Temat: Kolory i kształty- powtórzenie wiadomości.
Kuba przeczytaj polecenia do zadań i rozwiąż je.
Zadanie 1.

Zadanie 2.
Pokoloruj zgodnie z poleceniami.
• Duże koło na czerwono, pozostałe na żółto.
• Duży trójkąt na czerwono, pozostałe na zielono.
• Duży kwadrat na czerwono, pozostałe na niebiesko.
• Duży prostokąt na czerwono, pozostałe na brązowo.
Zapisz, ile jest:
• Czerwonych figur……………….
• Wszystkich kół…………………
• Małych trójkątów……………….
• Kwadratów i prostokątów razem ……………………

Zadanie 3
Na obrazku znajdź i otocz pętlą w odpowiednik kolorze:
• - najmniejszego pingwina ( zielony)
• - najwyższego pingwina ( niebieski)
• - najgrubszego pingwina (różowy)
• -- dwa identyczne pingwiny (żółty)
• - Elegancik ( czerwony)

Zadania dla: Oskar J
Temat: Rozwiazywanie zadań tekstowych.
Oskar proszę przeczytaj polecenie do zadań i zapisz rozwiązanie a następnie odpowiedź.
Zadanie 1.
Dzieci zebrały 50 kasztanów.

Chłopcy zebrali 30 kasztanów. Ile kasztanów zebrały dziewczynki?
Oblicz: ……………………………………………………………..
Odpowiedz: ……………………………………………………………………………….. .
Zadanie 2.
Ola i Weronika zbierały kolorowe liście. Ola zebrała 30 żółtych liści. Weronika zebrała 20 brązowych liści.
Ile liści zebrały dziewczynki?

Oblicz: …………………………………………………………….
Odpowiedz: ……………………………………………………………………………… .
Zadanie 3.
Ignaś z Weroniką zbierali grzyby. Ignaś miał 40 grzybów, a Weronika miała o 20 grzybów więcej.

Ile grzybów miała Weronika?
……………………………………………………………………………………….
Ile grzybów mieli Ignaś i Weronika razem?
……………………………………………………………………………………….
Odpowiedz:
Zadanie 2.
Pokoloruj według opisu.
1.Pokoloruj kółka:
o Przy pierwiosnku znajdującym się pod tulipanem
– na czerwono
o Przy tulipanie znajdującym się bardziej na prawo
- na różowo

o Przy tym żonkilu, który znajduje się wyżej
- na żółto
o Przy krokusie znajdującym się na prawo od pierwiosnka
- na fioletowo

krokus

pierwiosnek

żonkil

żonkil

pierwiosnek

krokus

pierwiosnek

1.Pokoloruj kółka:
o Przy przebiśniegu znajdującym się najbardziej w lewo
- na zielono
o Przy tulipanie znajdującym się nad przebiśniegiem
- na czerwono
o Przy żonkilu znajdującym się na prawo od przebiśniegu
- na żółto
o Przy krokusie znajdującym się bardziej na lewo
- na fioletowo

żonkil

przebiśnieg

krokus

przebiśnieg

żonkil

krokus

przebiśnieg

Rewalidacja-zadania. Opr.K.O.
Armand T.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować do zeszytu.
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

Rewalidacja- zadania. opr.K.O
Kuba P.
1. Test wiedzy o świętach wielkanocnych.
Odpowiedz na poniższe pytania. Rozwiązania znajdziesz w wyrazach znajdujących się pod pytaniami, dopasuj je do
pytań.
Pytania I odpowiedzi zapisz w zeszycie.

1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc.
2. Pomalowane jajka.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Świecimy je w Niedzielę Palmową.
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc.
6. „Kotki” na gałązkach.
7. Lany ...
8. Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia.
9.Przynosi prezenty w Wielkanoc.

WI OS NA PI SAN KI
M A Z U R EK
JAJ KO
BAZ I E PON I E D Z IAŁ E K KOS ZYC Z E K
Z A J Ą C PA L M Y

2. Dopisz wyrazy według wzoru.
Do liczby pojedynczej dopisz liczbę mnogą.
Wyrazy zapisz w zeszycie.

BABKA

BABKI

MAZUREK

…………….

PALMA

…………….

PISANKA

……………...

Logopedia p. J. Paruzel- Jung
Zadanie dla Adama

ZADANIE DLA SZYMONA

