
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: KWIECIEŃ - MIESIĄCEM KWIATÓW. 
ŚRODA 07.04.21 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KWIATY, KTÓRE KWITNĄ W KWIETNIU. 
 
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia równoważne. 

Przyrządy i przybory: taśma; sznurek  

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

góry dziękuję 

Treść zajęć Uwagi 

Rozgrzewka: marsz w miejsc; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P; 
przemachy RR – naprzemiennie; przemachy RR – równoczesne; krążenia bioder. 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej. 

 
Ćw.1  Przejście po jednej linii przodem i powrót 
przodem po drugiej linii. 
Ćw.2 Jw. przejście tyłem. 

 
Ćw.3 Przejście przodem po liniach , PN na jednej 
linii LN na drugiej. 
Ćw.4 Jw. przejście tyłem. 

 
  

Ćw.5 Przejście po linii przodem. 
Ćw.6 Przejście po linii tyłem. 

 
Ćw.7 Przejście po linii przodem. 
Ćw.8 Przejście po linii tyłem. 
 

  
Ćwiczenie oddechowe 
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w 
dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko 
,aby to utrzymywało się jak najdłużej w 
powietrzu. 

 

 
 
Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Zajęcia wstępne: 
 
Drodzy Rodzice!  Jednym z  elementów naszych porannych zajęć jest wdrażanie do samodzielności podczas 

spożywania śniadania. Chciałabym, abyście Państwo w domu kontynuowali ćwiczenie umiejętności, jakie 

doskonalimy na co dzień. Dlatego proszę, aby pomóc dziecku w przygotowaniu się do śniadania. Proszę pomóc lub 

asekurować/ nadzorować dziecko podczas mycia rąk przed śniadaniem, zwracając uwagę na kolejność 

wykonywanych podczas mycia czynności. Proszę pomóc lub asekurować dziecko przy nakrywaniu stołu (czyli 

przyniesieniu naczyń i sztućców, z jakich dziecko będzie korzystało podczas śniadania)  Nie wyręczamy dziecka w 

czynnościach związanych z higieną, nakrywaniem stołu oraz spożywaniem śniadania, pozwalamy mu na 

samodzielność -  tak jak to ma miejsce w klasie.  Ograniczamy naszą pomoc do koniecznego minimum. Jeżeli już 

musimy pomóc dziecku, staramy się to robić razem z nim, aby kształtować wzorce ruchowe, umożliwiające aktywne 

uczestnictwo w czynnościach związanych z dbaniem o higienę, nakrywaniem stołu, posługiwaniem się sztućcami 

(Kinga, Hubert), samodzielnym utrzymywaniem kanapki, doskonaleniem funkcji gryzienia oraz picia z kubka (Jakub :-) 

), porządkowaniem miejsca spożywania posiłku. 

Dalsza część zajęć jest elementem niezmiennym powtarzającym się codziennie. Tą cześć zajęć rozpoczynamy od 

powtórzenia w kolejności dni tygodnia. Można korzystać z etykiet, które dzieci otrzymały ode mnie.  Można dni 

tygodnia wydrukować lub napisać odręcznie na dwóch kartkach, z których jedną rozcinamy, tak jak pokazałam to w 

tabelce. Zadaniem dziecka jest  pokazanie etykiety z nazwą, próba wypowiadania nazwy, układanie dni tygodnia w 

kolejności (Kinga - samodzielnie, Hubert i Klaudia - do wzoru). Zawsze na końcu prosimy dziecko, aby wskazało 

etykietę z bieżącym dniem tygodnia lub razem z dzieckiem ją wskazujemy. Zawsze na końcu dłużej pokazujemy 

etykietę z nazwą bieżącego dnia/ powtarzamy jego nazwę 

  Jakub z pomocą Rodzica odlicza dni tygodnia na palcach. Za każdym razem jak wymieniamy dzień tygodnia 

dotykamy jednego palca dziecka, dłużej przytrzymując palec, przy którym wymieniamy bieżący dzień tygodnia.   

PONIEDZIAŁEK 
WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK 

PIĄTEK 

SOBOTA 

NIEDZIELA 

 
- Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy. Tu podobnie jak z dniami tygodnia możemy 
korzystać z etykiet, które dzieci otrzymały lub wydrukować w dwóch egzemplarzach dołączone przeze mnie etykiety, 
albo napisać odręcznie drukowanymi literami nazwy miesięcy. Zadaniem dziecka jest wskazywanie  i układanie etykiet 
według kolejności (Kinga samodzielnie, Hubert i Klaudia - do wzoru).   
Jakub z pomocą Rodzica odlicza nazwy miesięcy na palcach. Za każdym razem jak wymieniamy nazwę miesiąca, 
dotykamy jednego palca dziecka, dłużej przytrzymując palec, przy którym wymieniamy bieżący miesiąc. 
 
Drogi Rodzicu! Po wymienieniu/wskazaniu wszystkich nazw miesięcy podchodzimy do kalendarza, jaki jest w domu i 
pomagamy dziecku wskazać dzisiejszą datę, czyli obecny miesiąc i dzień tygodnia i cyfrę oznaczającą, który to dzień 
miesiąca. 



 
 
-  Kolejnym etapem zajęć jest powtórzenie nazw pór roku i wskazanie na obrazku obecnej pory roku. Tutaj również 

można wydrukować obrazki, które dołączyłam lub napisać dziecku nazwy pór roku i je rozciąć. Zadaniem dziecka jest 

wskazanie obecnej pory roku i ułożenie nazw w kolejności (Hubert i Klaudia wykonują to z pomocą, Kinga - 

samodzielnie). 

 

Rodziców Jakuba proszę, aby wymieniając pory roku i dotykali palców syna.  Można dodatkowo krótko opisywać 
pory roku, na zasadzie:  
Zimą jest zimno, pada śnieg, na drzewach nie ma liści. 
Wiosną pojawiają się pąki na drzewach, zwierzęta budzą się z zimowego snu, powracają ptaki, rosną kwiatki. 
Latem mocno świeci słońce, jest bardzo ciepło, mamy wakacje, możemy kąpać się w morzu, rosną pierwsze owoce. 
Jesienią liście zmieniają kolor i opadają, dojrzewają jabłka, gruszki i śliwki, wracamy po wakacjach do szkoły. 
 



- Etapem kończącym zajęcia wstępne jest obserwacja pogody za oknem. W tym celu możemy otworzyć okno, aby 
dziecko nie tylko zobaczyło, ale i poczuło różne zjawiska pogodowe. Jeżeli jest taka potrzeba, pomagamy dziecku 
opisać, to co dzieje się za oknem i pomóc to dostrzec, wskazując na istotne elementy, unosząc głowę dziecka w ich 
kierunku (np. spójrz na niebo, czy widać tam słońce?, tak dziś świeci słońce, jest ciepło/ lub świeci słońce ale jest 
chłodno, czujesz? wieje wiatr... itp.). Na zakończenie dziecko wskazuje odpowiedni symbol pogody (samodzielnie - 
Kinga, Klaudia,  z pomocą - Hubert)  
Jakub pracuje na dotykowych symbolach pogody, których kontury wypełnione są różnorodnymi materiałami (watą, 
plasteliną, bibułą itp.) 

 
 

3. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 
Materiały do zajęć: komputer z dostępem do Internetu, kartka papieru, nożyczki, klej. 
 
Drodzy Uczniowie! Podczas dzisiejszych zajęć przypomnimy sobie jak nazywają się i wyglądają kwiaty najczęściej 
spotykane w kwietniu. Zapraszam Was do obejrzenia/ wysłuchania krótkiego filmu edukacyjnego, który przybliży 
Wam i pomoże utrwalić nazwy kwiatów. Drodzy Rodzice proszę, abyście skopiowali link filmu zaznaczony na 
niebiesko, 
 https://youtu.be/GrKuD6xlb7s 
wkleili go w wyszukiwarce google, włączyli wciskając "enter". Obejrzyjcie proszę film z dzieckiem zwracając jego 
uwagę na opisane kwiaty, ich wygląd, nazwę. Po obejrzeniu filmu proszę, aby rodzice Kingi, Klaudii i Huberta 
wykonali etykiety z nazwami kwiatów, z literami, sylabami  według wzoru lub je wydrukowali i wycięli razem z 
dzieckiem.   
 

KROKUS  

PRZEBIŚNIEG 

TULIPAN TU LI PAN T U L I P A 
NARCYZ NAR CYZ N A R C Y Z N 

HIACYNT HIA CYNT H I A C Y N T 
STOKROTKA STOK ROT KA       
 

Drodzy Uczniowie! (Kingo, Klaudio i Hubercie) na następnej stronie znajdują się obrazki przedstawiające kwiaty. 

Spróbujcie wskazać te kwiaty, które jako pierwsze pojawiają się, gdy przychodzi wiosna. Pamiętacie? To przebiśnieg i 

krokus. Samodzielnie lub z pomocą rodzica wskażcie je na obrazku. Spróbujcie wskazać/ dobrać etykiety z nazwami 

tych kwiatów. 



 
A teraz pokażcie prawą, następnie lewą rękę.  Spójrzcie na obrazki.  Te kwiatki, które znajdują się po tej samej stronie, 

gdzie wasza prawa ręka - są po prawej stronie kartki, te które znajdują się po tej samej stronie, gdzie wasza lewa ręka 

-są po lewej stronie kartki.  Po środku kartki mamy stokrotkę - na samej górze oraz krokusa i przebiśnieg, które 

wcześniej wskazywaliście.  

Spójrzcie teraz na obrazki i samodzielnie lub z pomocą wskażcie wszystkie kwiaty znajdujące się  po lewej stronie 

kartki.  

A teraz zadanie trudniejsze: spróbujcie wskazać na obrazku kwiat i przyporządkować/ wskazać odpowiednią etykietę z 

nazwą według instrukcji: 

Na samej górze po lewej stronie jest żółty...... 

Na samym dole po lewej stronie jest ..... 

Pod żółtym narcyzem jest........ 

Po prawej stronie narcyza jest ........  

Mamę Huberta i Rodziców Klaudii proszę o pomoc dziecku w wykonaniu zadania. Możecie Państwo wymieniać nazwę 

i pokazywać dziecku właściwą etykietę. Kinga, proszę żebyś sama spróbowała dobrać etykiety. 

Powodzenia! Trzymam kciuki :-) 

 

Dodatkowo! Proponuję, aby Hubert ułożył 2 wybrane nazwy kwiatów z wyciętych liter na zasadzie dobierania do 

wzoru (nazwy). 

Klaudii proponuję ułożenie 3 nazw kwiatów z liter (dobranie do wzoru). Kindze - natomiast proponuję samodzielne 

ułożenie 4 nazw kwiatów z rozsypanki sylabowej. 

 



Drogi Jakubie! Dla ciebie mam inne zadanie. Bardzo proszę Rodziców Jakuba o przeczytanie znajdującego się niżej 

pogrubionego tekstu wiersza "O wiośnie" i wykonywanie poleceń znajdujących się w nawiasach. Udanej zabawy! 

 

Słonko coraz wcześniej wstaje i mocnej przygrzewa. (mocno, szybko masujemy dłonią plecy dziecka, tak 

aby poczuło ciepło) 

W parku, w lesie i na łące więcej ptaków śpiewa. (wydajemy odgłos ćwierkania ćwir, ćwir /puszczamy z 

płyty/ youtube     

Już spod liści się gramolą jeżyki zaspane, (kłujemy delikatnie palcem w plecy dziecka) 
w okolicy całej słychać koty zakochane. (wydajemy odgłos miauczenia -miau,miau)                                                                
W ogródeczku babci Józi wyrosły tulipany, narcyzy, krokusy. (przeciągamy swoimi palcami wzdłuż 
kolejnych 3 palców syna, od dołu ku górze) 
Na polanie dwa zajączki dają wielkie susy. (skaczemy dwoma palcami po plecach dziecka)                                                                                             
Wreszcie ciepło, wreszcie jasno i zielono wszędzie (ponownie mocno i szybko masujemy plecy dziecka, aby 
poczuło ciepło) 
Każdy czekał niecierpliwie, aż wiosna przybędzie!  
 
4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Zeszyt, kredki, ołówek, tablet 

 
Drodzy Rodzice! Następnym powtarzającym się elementem codziennych zajęć jest zapisanie daty i tematu według 

schematu poniżej: 

 KLAUDIA (samodzielnie) i HUBERT (ze wsparciem manualnym) poprawiają po śladzie napisy z dużych drukowanych 

liter samodzielnie. KINGA stara się samodzielnie przepisywać na tablecie w programie Word. 

 Podczas pisania  można  głośno wymieniać litery. 

 JAKUB z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 

ŚRODA 

7 KWIETNIA  2021 

TEMAT: KWIATY, KTÓRE KWITNĄ  W KWIETNIU 

 

KLAUDIA, HUBERT i KINGA w zeszytach kolorują wcześniej narysowany przez Rodziców symbol pogody 

odpowiadający temu, który wskazali podczas zajęć wstępnych. DROGI RODZICU,  proszę pozwolić dziecku spróbować 

samodzielnie wybrać kolor, jakim pomaluje symbol pogody, ewentualnie skorygować, jeśli dokona niewłaściwego 

wyboru.  

JAKUB z pomocą Rodzica wykleja plasteliną kontur symbolu pogody.  

 
5. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 6. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
 
Materiały do zajęć: białe kartki A4, szablon, farby, pędzelek, pastele olejowe lub miękkie kredki, które można 
rozetrzeć. 
 
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Proponuję wykonanie 2 dowolnych kwiatów z zastosowaniem techniki szablonu, 
jaka jest opisana w filmie, do którego prowadzi niżej znajdujący się link.  Proszę go skopiować i wkleić w 
wyszukiwarce.  
 
https://youtu.be/F9SnoGwMkRw  

Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o pomoc. Wykonanie szablonu jest proste, nie potrzeba do tego zdolności 

manualnych. Rysujemy, a następnie razem z dzieckiem wycinamy kształt podobny do listka lub płatka (tak jak na 

załączonym filmie) Następnie przykładamy go do kartki i razem z dzieckiem kolorujemy brzegi konturu i rozcieramy 

do wewnątrz. Kolorować możemy pastelami, miękką kredką, farbką plakatową minimalnie rozcieńczoną wodą. 



Praca, jaka powstaje jest bardzo ładna, estetyczna i łatwa. Pozwoli Państwu i dziecku na wspólne i kreatywne 

spędzenie czasu wolnego. Udanej zabawy :-) 

TERAPIA RUCHOWA – KINGA M. 
oprac. mgr A. Hendzak 
 
Temat: Ćwiczenia usprawniające czynności manualne ręki. 
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 ! 
Pozycja wyjściowa do wszystkich ćwiczeń wygląda następująco : 

1. Krzesło lub wózek – z oparciem (zabezpieczającym przed upadkiem do tyłu), stopy oparte całą powierzchnią na podłożu lub 

podnóżku. 

 2. Stół - przysunięty blisko do dziecka, blat stołu musi znajdować się na wysokości mostka (wyrostka mieczykowatego). 

 3. Przy występowaniu różnic w sprawności kończyn górnych, ćwiczenia należy rozpoczynać od kończyny sprawniejszej. 

4. Podczas ćwiczeń lewa i prawa ręka znajduje się na stole. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie  nr 1) Przygotuj surowy 

makaron, który wysypany jest na talerzyk, 

blaszkę do pieczenia, nabieraj jego w garść 

i wysypuj z powrotem. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie 

wykonujemy prawą i lewą ręką. 
 

Ćw. nr 5) Przygotuj kulkę z plasteliny. 

Jedną ręką rozwałkuj ją. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy prawą i 

lewą ręką. 

 

Ćw. nr 2) Przygotuj surowy makaron o 

różnym kształcie, który wysypany jest na 

talerzyk, blaszkę do pieczenia, palce 

swojej ręki złącz opuszkami, poprzez 

prostowanie palców i otwieranie dłoni 

odsuwaj makaron, następnie złączanie 

palców przysuwaj makaron do siebie. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy prawą i 

lewą ręką. 

 

Ćw. nr 6) Przygotuj gazetę i podrzyj je na 

bardzo małe kawałki, ćwicz obiema 

dłońmi.  

 

 

Ćw. nr 3) Przygotuj dwa talerzyki i 

makaron np. w kształcie kokardek. Postaw 

jeden talerzyk obok drugiego, a na jednym 

z nich niech leży makaron. Przesuwaj 

makaron aby przenieść go z jednego 

miejsca na drugie. Podczas ćwiczenia 

oprzyj łokieć o powierzchnię blatu. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

sprawniejszą ręką. 

 

Ćw. nr 7) Przytrzymując słoik silniejszą 

ręką. Słabszą ręką zakręć słoik a następnie 

odkręć. Powtórzenia:  2 serie po 3 razy. 

Uwagi: Spróbuj wykonać to ćwiczenie 

trzymając słoik słabszą ręką a zakręcać 

silniejszą. 

 

Ćw. nr 4) Połóż dłoń na szmatce, podczas 

ćwiczenia łokieć uniesiony a palce 

wyprostowane na szmatce, przesuwaj 

szmatkę po blacie pisząc np. litery 

swojego imienia. Powtórzenia:  2 serie po 

3 razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy 

sprawniejszą ręką. 

 

Ćw. nr 8) Przygotuj 5-6 kubków 

papierowych lub plastikowych. Ułóż kubki 

jeden na drugim aby poswatała wieża. 

Powtórzenia:  2 serie po 3 razy. Uwagi: 

Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką. 

Źródło: Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl  

 



ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM – KLAUDIA B. 
oprac. mgr A. Urbanowicz 
 
Bardzo proszę o odczytanie polecenia Klaudii i wsparcie przy wykonaniu zadań. Dziękuję. 

Klaudia określ podobieństwa i różnice pomiędzy Tobą  a pozostałymi osobami z twojej rodziny (mama, tata, brat, 

siostra). To, co różne i to, co wspólne, można oznaczyć dowolnym znaczkiem (na przykład krzyżykiem) w 

przygotowanym okienku. 

 

  

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA - KINGA M. 
oprac. mgr K. Kopczyńska 
 

Polecenie: Odszukaj takie same rysunki i połącz je. Patrz uważnie. 

 

 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: KWIECIEŃ - MIESIĄCEM KWIATÓW. 
CZWARTEK 08.04.21 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WIOSENNE KWIATY- PRACA Z MASĄ SOLNĄ. 
 
1. ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
TEMAT ZAJĘĆ:    Zabawa słowem w wyliczance „Dwa zające” 

1. Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. 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... 

 

1. Na dzisiejszych zajęciach będziemy bawić się słowem, wystukując zaznaczony tekst w poniższej 

wyliczance. Przeczytaj dziecku wyliczankę lub dziecko czyta samo, żeby zapoznać się  z tekstem. Raz, 

dwa, trzy wykonujemy wg podanych przykładów. Zadanie jest bezproblemowe również dla tych uczniów, 

którzy nie  mają dostępu do Internetu  



1.Na zielonej łące raz dwa trzy  (klaszczemy)    pasły się zające raz dwa trzy ( tupiemy)  

 

 a to była pierwsza zwrotka,   teraz będzie druga zwrotka.    

2.Na zielonej łące raz dwa trzy (uderzamy jednocześnie  rękoma o uda)  

 

pasły się zające raz dwa trzy  (uderzamy naprzemiennie ręką  o uda) 

 

a to była druga zwrotka,  teraz będzie trzecie zwrotka. 
Zwrotek może być dużo, wszystko zależy od pomysłu Państwa, jak i czym wystukać zaznaczony tekst.  
( np. podskoki, naprzemiennie skrzyżowanymi rękoma o uda i na ramiona, raz klaszczemy cicho, raz głośno, 
uderzamy o blat stołu a potem klaskanie, tupanie jedną nogą, potem obiema, pstrykanie, mlaskanie językiem itp). 
Można też zaznaczony tekst wykonywać dłonią lub piłeczką w formie masażyku na plecach. Wszystko zależy od 
pomysłu a zabawa będzie bardzo wesoła. Miłej zabawy.  
 
Proszę, w miarę możliwości przesłać do wychowawcy 1 zdjęcie z trwania zajęć. 
 

2. RELIGIA: Katecheza 1 

Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu. 

Drogi Rodzicu, proszę, przeczytaj swojemu dziecku poniższy tekst i pokaż mu krzyż, a następnie wykonajcie razem 

znak krzyża. 

W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze  Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy wdzięczni 

Panu Jezusowi za  Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć na Niebo, aby kiedyś 

przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi. 

Rodzicu! 

Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych, proszę go obejrzeć i porozmawiać z 

dzieckiem na temat treści zaprezentowanych w filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk 

3. WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 

Przyrządy i przybory: piłka; gazeta 

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

góry dziękuję 

Treść zajęć Uwagi 

Rozgrzewka: marsz w miejscu; skip A ; skip C; krążenia kolan: krążenia stóp. RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 



Ćw.1  Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty do palców i z 
powrotem. LN i PN. 

 
Ćw.2 Połóż środek stopy na piłeczce i tocz piłeczkę wykonując stopą ruchy okrężne raz w jedną, 
raz w drugą stronę. LN i PN. 

 
Ćw.3 Połóż wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj piłeczkę od pięt do palców  i z 
powrotem. LN i PN. 

 
Ćw.4 Połóż zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj ją od pięty do palców i z 
powrotem. LN i PN. 

 
Ćw.5 Uformuj kulkę z papieru stopami. 

 
Ćw.6 Rozprostuj kulę z papieru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 6-
10  powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
Materiały do zajęć: sól, ciepła woda, mąka, olej, miska, szklanka, łyżka 
 
Drodzy Uczniowie! Czas na zajęcia twórcze! Proponuję zajęcia z wykorzystaniem masy solnej. Niżej zamieszczony jest 

sprawdzony przepis na wykonanie masy solnej. Drodzy Rodzice! Potrzebna będzie Państwa pomoc. Przygotujcie 

razem z dziećmi potrzebne naczynia i produkty oraz pomóżcie dzieciom zapoznać się z ich konsystencją, zapachem 

(zwłaszcza Jakubowi).  Nazwijcie produkty i je pokażcie lub poproście dzieci o ich samodzielne nazwanie. Pozwólcie 

dzieciom współdziałać z wami podczas dozowania i mieszania produktów,  ograniczając swoją pomoc jedynie do 

koniecznego minimum. 

PRZEPIS NA MASĘ SOLNĄ: 
- szklanka mąki 
- pół szklanki mąki ziemniaczanej 
- szklanka soli 
- około pół szklanki wody 
- 2 łyżki oleju 



Dobrze, aby sól była drobnoziarnista – lepiej zmiesza się z mąką. Dodatek mąki ziemniaczanej sprawia, że masa jest bielsza i 
lepiej nadaje się do lepienia również mniejszych elementów. 

Do miski wsypujemy sól i wlewamy wodę. Mieszamy składniki dłonią/ pomagamy dziecku mieszać. Dodajemy obie 
mąki i dokładnie ugniatamy. Dolewamy oleju i ugniatamy do uzyskania elastycznej konsystencji.  

Jeśli masa solna się lepi, oznacza że jest za mokra i należy dosypać trochę mąki. 
Jeśli natomiast się kruszy, oznacza że jest za sucha i trzeba dodać odrobinę wody. 

Masę solną przechowuję w szczelnie zamkniętym woreczku, w zimnym miejscu. Dzięki temu nie wyschnie i będzie 
można używać jej również kilka dni później. 

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ : 

Materiały do zajęć: Masa solna, kartka  

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Czas wykorzystać przygotowaną masę. Rysujemy na kartce duży dowolny kontur kwiatu 

z łodygą i liściem (tulipana, stokrotki lub krokusa) i razem z dzieckiem wypełniamy go przygotowaną masa solną.  

Obrazek pozostawiamy do wyschnięcia. Gdy wyschnie malujemy go farbą, zachowując jego rzeczywiste kolory.  

6. KOŁO PLASTYCZNE „Moje malowanki" 
 
Opracowała: B. Góra 
Temat: Bocian- wyklejanka. 

Drodzy rodzice, 
 Wasze dzieci uwielbiają prace plastyczne, a chwile spędzone z nimi podczas takich zajęć są okazją do fajnego 
spędzenia czasu. Możecie przy tym rozmawiać, pytać dziecko o temat wykonywanej pracy, naśladować klekotanie 
bociana, słuchać muzyki z odgłosami przyrody. Taką pracę możecie też wykonać w ogrodzie podczas rodzinnego 
wypoczynku. 
Wsparcia rodziców będzie potrzebowała Kinga- proszę mamę, aby pomogła Kindze przy wykonywaniu pracy. 
 
Dla Jakuba zajęcia plastyczne są głównie terapią poznawczą. Podczas prowadzenia palców, rączki chłopiec 
poznaje strukturę różnych materiałów- proszę mamę Jakuba, aby opisywała mu czego dotyka, co w danej chwili 
wyklejamy. Fajna będzie przy tym zabawa w klekotanie, wymyślanie historyjki o bocianie, dzieci mogą nazwać 
imionami swoje bociany. Tak robimy na zajęciach w szkole i dużo śmiechu przy tym. 
Polecam tego typu aktywności. 
 
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej z bocianem. 
Do wykonania pracy potrzebne będą: klej, kartka z bloku, płatki kosmetyczne, wata lub bibuła, kawałek czerwonej 
wycinanki lub bibułki na dziób, a czarna na gniazdko, czarny pisak na domalowanie oczka i zaznaczenie piórek. 
 
Drodzy rodzice, wykonane prace proszę, aby dzieci gromadziły i przyniosły do oceny po powrocie do szkoły- zrobimy 
z nich wystawę na korytarzu. Możecie też wykonać zdjęcie podczas pracy Waszego dziecka i przesłać je do 
wychowawczyni lub do mnie. 
Dziękuję bardzo za współpracę. 
 
Oto propozycje prac z bocianami: 

 



Schemat bociana do wyklejania bibułką lub watą (proszę powiększyć przed wydrukowaniem) 

 

LOGOPEDIA: KLAUDIA B. 
    
oprac. mgr J. Jung 

 

 

 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA - HUBERT C. 

Polecenie: Posłuchaj piosenki  „ W naszym ogródeczku” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 
 

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x 
Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x 

Raz dwa trzy. 
Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x 
Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x 

Raz dwa trzy. 
Przyjdzie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x 

W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x. 
Raz dwa trzy. 

 
Zabawa do piosenki „W naszym ogródeczku.” 
 
W naszym ogródeczku- dz. rysuje rękoma koła przed sobą, 
zrobimy porządki - dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą ręką. 
Wygrabimy ścieżki - dz. naśladuje grabienie, 
przekopiemy grządki- dz. naśladuje kopanie łopatą. 
Raz dwa trzy. - dz. klaszcze 3 razy. 
Potem w miękką ziemię - dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka. 
Będą się wygrzewać - dz. „wkręca żaróweczki” 
na wiosennym słonku. 
Raz dwa trzy. - dz. klaszcze 3 razy. 
Spadnie ciepły deszczyk - dz. porusza paluszkami i ponad głowami i powoli 
i wszystko odmieni - opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku - dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni. 
Raz dwa trzy. - dz. klaszcze 3 razy. 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: KWIECIEŃ - MIESIĄCEM KWIATÓW. 
PIĄTEK 09.04.21 
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MÓJ OGRÓDEK NA PARAPECIE. 
 

1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Zajęcia wstępne: 
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Zajęcia wstępne są stałym elementem dnia, dlatego proponuję rozwijanie 
samodzielności podczas zabiegów higienicznych, przygotowania i spożywania posiłku według schematu zajęć ze 
środy.  
Kolejnym etapem będzie powtórzenie nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku oraz obserwacja i opis zjawisk 
pogodowych za oknem - według schematu ze środy. 
 
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Dzisiaj nauczymy się jak stworzyć własną uprawę. Na początek przypomnimy 

sobie symbole, jakie już poznaliście kilka tygodni temu, podczas siania rzeżuchy. Pamiętacie, co się stało z nasionkami 

po kilku dniach od posiania? Spróbujcie powiedzieć lub wskażcie odpowiedni symbol? 

Co było potrzebne, żeby nasionka wykiełkowały i urosły? Wskażcie proszę. 

Pamiętacie, gdzie ustawiliśmy naczynia z rzeżuchą? Powiedzcie lub wskażcie proszę. 



 

 
Drodzy Rodzice! Bardzo proszę, abyście bardzo wolno przeczytali tekst dzieciom i poprosili dzieci, aby podczas 

czytania samodzielnie lub z pomocą wskazywały obrazki ( znajdujące się pod tekstem)  

pasujące do czytanego fragmentu. A następnie przy pomocy obrazków odpowiedziały/ wskazały odpowiedzi (w 

formie obrazka) na pytania znajdujące się pod obrazkami. 

 

Pewien ogrodnik, o którym dziś mowa będzie, 
stworzył ogródek, a w nim skarby wszędzie. 
Ogrodnik codziennie sieje, sadzi  
i podlewa, 
a także czaruje i swe doniczki w piękny ogród zmienia. 
Ogrodnik z magią ma dużo wspólnego, 
bo z małego nasionka urośnie niebawem coś całkiem dużego. 

  

 
 
1. Jak nazywa się naczynie, w którym ogrodnik posiał ziarenka? 
2. Co się stanie z nasionkiem? 
3. Co jest potrzebne, aby nasionko wyrosło? 
4. Co wyrosło z nasionka? 



 
Jakubowi proponuję  zadanie w formie zabawy muzycznej z pokazywaniem "Sadzimy nasionko" Drodzy Rodzice! 
skopiujcie proszę link do filmu, wklejcie go w wyszukiwarce i naśladując ruchy z filmu pobawcie się ze swoim 
dzieckiem. 
 
https://youtu.be/kx3SX6xp0Y4 
 
Tekst do zabawy jest prosty: Mówimy go w rytm muzyki :-) 
 
Zagrabimy grządki, zrobimy porządki. 
Teraz zamiatamy, porządek już mamy. 
Sadzimy nasionko, ogrzeje je słonko. 
Kiedy deszczyk spadnie, kiełkuje nam ładnie. 
 
Powodzenia :-) Udanej zabawy! 
 
 

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Zeszyt lub kartka, kredki, ołówek, tablet 
 
Drodzy Rodzice! Czas na stały element zajęć, czyli  zapisanie daty i tematu według schematu: 

 KLAUDIA (samodzielnie) i HUBERT (ze wsparciem manualnym) poprawiają po śladzie napisy z dużych 

drukowanych liter samodzielnie. KINGA stara się samodzielnie przepisywać na tablecie w programie Word. 

 Podczas pisania  można  głośno wymieniać litery. 

 JAKUB z pomocą rodzica wodzi  palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek; 

PIĄTEK 

9 KWIETNIA  2021 

TEMAT: MÓJ OGRÓDEK NA PARAPECIE. 

 

KLAUDIA, HUBERT i KINGA w zeszytach kolorują wcześniej narysowany przez Rodziców symbol pogody 

odpowiadający temu, który wskazali podczas zajęć wstępnych. DROGI RODZICU proszę pozwolić dziecku 

spróbować samodzielnie wybrać kolor, jakim pomalują symbol pogody, ewentualnie skorygować, jeśli źle 

wybiorą.  

JAKUB z pomocą Rodzica wykleja plasteliną kontur symbolu. 

 
Zadanie dodatkowe dla chętnych. Drodzy Uczniowie! Jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego rośliny rosną i w jaki 
sposób się to dzieje zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego, do którego zamieszczam link. 
 
https://youtu.be/koVl4AFn3Js  
 

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ, 4.  ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

Materiały do zajęć: doniczka (idealnie byłoby, gdyby znalazły się dwie, jedna do posiania nasion, druga do posadzenia 

cebuli), ziemia, nasiona (np. fasoli lub koperku lub czegoś, co może się przydać w domu), cebula, narzędzia: łopatka, 

konewka (mogą być zabawkowe).  

Drodzy Rodzice! Na poprzednich zajęciach dzieci poznały jak w teorii uprawia się rośliny. Teraz proponuję zajęcia 

praktyczne, czyli posadzenie lub posianie przez dziecko własnej rośliny, którą będzie musiało obserwować i dbać o 

nią podlewając, jeśli ziemia w doniczce będzie sucha. 

Proszę pomóc przygotować potrzebne materiały. Zadanie rozpoczynamy od prezentowanie, nazywania potrzebnych 

materiałów: doniczki, nasion/cebulek, narzędzi, które dajemy dotknąć. Następnie przystępujemy do pracy: dziecko 



wsypuje łopatką ziemię do połowy doniczki w przypadku sadzenia cebuli, na wysokość 2/3 doniczki w przypadku 

siania. (ograniczamy pomoc do minimum, ponieważ dzieci już wykonywały te czynności  w klasie)  Wkładamy cebulę 

lub nasionka i przykrywamy je ziemią. Lekko ugniatamy, następnie podlewamy. I odstawiamy na parapet, tak aby 

doniczka miała stały dostęp do światła słonecznego. Dziecko codziennie powinno zaglądać do doniczek i sprawdzać, 

czy coś się w nich zmieniło, w miarę potrzeby podlewać swoją uprawę. 

Drodzy Uczniowie (Klaudia, Hubert i Kinga) zamieszczam obrazki, na których przedstawione zostało, co będzie działo 

się z nasionkiem lub cebulką. Dbajcie o swoje uprawy, obserwujcie je, może uda Wam się zaobserwować, czy wasza 

roślinka jest na podobnym etapie jak na obrazku. Może jesteście urodzonymi ogrodnikami? 

Owocnej pracy życzę! Powodzenia. 

 

 

6. RELIGIA: 
oprac. M .Domalik 
Katecheza 2. 
Temat: Jezus żyje i  jest z nami.  
Drogi Rodzicu, pokaż dziecku poniższe ilustracje przedstawiające symbole Zmartwychwstałego Jezusa! 
Symbolami Zmartwychwstania są: 

 

PASCHAŁ- to świeca używana w liturgii, święcona w czasie Nocy Paschalnej, 
zapalana w  okresie Wielkanocnym. 
 

 

BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ Z KRZYŻEM-oznacza triumf nad męką 
śmiercią Jezusa Chrystusa oraz pełne chwały Zmartwychwstania  
 



 

FIGURKA ZMARTWYCHWSTAŁEGO  JEZUSA-wyraża prawdę o zwycięstwie  
Chrystusa nad śmiercią .Podniesiona ręka Pana Jezusa symbolizuje 
zwycięstwo. 
 

 

KRZYŻ Z CZERWONĄ STUŁĄ-zawieszona na krzyżu stuła  przypomina, że Jezus 
jest Najwyższym Kapłanem a jego krzyżowa śmierć jest najdoskonalszą ofiarą. 

Poniżej zamieszczam link do piosenki ,, Bóg nie umarł, Jezus żyje” https://www.youtube.com/watch?v=sMFKnxZyHJE 

Jest to piosenka  inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie, modlić się tańcząc w rytm melodii i słów piosenki. 
Rodzicu! 
Proszę, żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce podpisując swoim imieniem. 
 
REWALIDACJA INDYWIDUALNA - KLAUDIA B. 

Polecenie: Odszukaj takie same rysunki i połącz je. Patrz uważnie. 

 

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


REWALIDACJA INDYWIDUALNA - KINGA M. 

Polecenie:  Co do siebie pasuje? Połącz w pary. 

 

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - JAKUB W. 

Polecenie: Posłuchaj piosenki  „ W naszym ogródeczku” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 
 

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x 
Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x 

Raz dwa trzy. 
Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x 
Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x 

Raz dwa trzy. 
Przyjdzie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x 

W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x. 
Raz dwa trzy. 

 



Zabawa do piosenki „W naszym ogródeczku.” 
 
W naszym ogródeczku- dz. rysuje rękoma koła przed sobą, 
zrobimy porządki - dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą ręką. 
Wygrabimy ścieżki - dz. naśladuje grabienie, 
przekopiemy grządki- dz. naśladuje kopanie łopatą. 
Raz dwa trzy. - dz. klaszcze 3 razy. 
Potem w miękką ziemię - dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi 
wsiejemy nasionka. 
Będą się wygrzewać - dz. „wkręca żaróweczki” 
na wiosennym słonku. 
Raz dwa trzy. - dz. klaszcze 3 razy. 
Spadnie ciepły deszczyk - dz. porusza paluszkami i ponad głowami i powoli 
i wszystko odmieni - opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi. 
W naszym ogródeczku - dz. rysuje rękoma koła przed sobą. 
grządki zazieleni. 
Raz dwa trzy. - dz. klaszcze 3 razy. 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - HUBERT C. 

Polecenie: Pokoloruj rysunek 

 



LOGOPEDIA - JAKUB W. 

Posłuchaj piosenki- znajdziecie ją na Youtube –  spróbuj, klaskać lub wystukiwać rytm! Miłej zabawy! 

https://youtu.be/c6-knljNBuI 

LOGOPEDIA - HUBERT C. 

Z pomocą mamy wykonaj zadanie -wskaż obrazek po usłyszeniu jego nazwy. Potem spróbujcie zagrać w domino. 

Miłej zabawy! 

 

PROŚBA WYCHOWAWCY: 

DRODZY RODZICE! Bardzo proszę DOKUMENTOWAĆ/ ROBIĆ ZDJĘCIA WYKONANYCH PRAC I w miarę 

możliwości PRZESYŁAĆ za pośrednictwem Messengera, WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS 

lub NA  ADRES MAILOWY 

Z góry dziękuję :-) 

A. Marciniszyn ;-) 

 


