
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Żyj z przyrodą w zgodzie! 

 
PONIEDZIAŁEK 19.04.2021r.  
Temat ośrodka dziennego: Jak dbasz o przyrodę? 

 

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 

19 KWIETNIA 2021 ROKU 

JAK DBASZ O PRZYRODĘ? 

Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=X31kMCrl_s0 a następnie opowiedzcie rodzicom, w jaki sposób 

można dbać o przyrodę.  

Teraz kolej na zadanie on-line   

 https://wordwall.net/pl/resource/1702706/jak-mo%C5%BCemy-dba%C4%87-o-%C5%9Brodowisko 

Zastanów się, jakie zachowanie jest EKO a jakie NIE EKO. 

Kolejne zadanie polega na posortowaniu obrazków na te czynności, które szkodzą środowisku i na te,  dzięki którym 

dbamy o środowisko:  

 https://wordwall.net/pl/resource/1812734/dbamy-o-%C5%9Brodowisko 

Kolej na matematykę. Proszę rodzicu, kliknij na link i w razie potrzeby pomóż dziecku wykonać zadania:  

1. https://wordwall.net/pl/resource/1175411/dodawanie-do-10 

2. https://wordwall.net/pl/resource/929149/matematyka/dodawanie-do-10 

Jakub wykonuje ćwiczenia manualne, które znajdują się w jego kartonie.  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

 Drogi rodzicu! Chcę, aby Twoje dziecko (Adrian i Hubert) zrobiło notatkę w zeszycie. Wypiszcie z filmu z lekcji 

poprzedniej 10 sposobów jak chronić przyrodę. (np. SEGREGUJ ŚMIECI, ZMIEŃ ŚRODEK TRANSPORTU, 

OSZCZĘDZAJ WODĘ ITD.) 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 

 Drogi rodzicu, drogi uczniu! Dziś wykonacie pracę plastyczną recyklingową (z odpadów). 

Pomoże Wam w tym strona internetowa https://bazazabawy.pl/2020/08/03/dmuchaniec-wyginaniec-praca-plastyczna-

z-odpadow-i-zabawa-logopedyczna/ 

Jeśli macie ochotę na nadanie drugiego życia kolejnym odpadom zapraszam do wykonania owadów z buteleczek po 

pitnych jogurtach  

https://wielkiemalepasje.blogspot.com/2018/10/recyklingowe-owady-zrobione-z-dzieckiem.html 

Nie wykonujcie wszystkich owadów, wystarczy jeden. Po powrocie do szkoły chętnie wywieszę je na naszej tablicy 

korkowej. Pozdrawiam was serdecznie:) 

 

WTOREK 20.04.2021r. 
Temat ośrodka dziennego: Segregowanie śmieci. 

  
WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia równoważne. 

Przyrządy i przybory: kocyk 

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; krążenia bioder. 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

https://www.youtube.com/watch?v=X31kMCrl_s0%20
https://wordwall.net/pl/resource/1702706/jak-mo%C5%BCemy-dba%C4%87-o-%C5%9Brodowisko
https://wordwall.net/pl/resource/1812734/dbamy-o-%C5%9Brodowisko
https://wordwall.net/pl/resource/1175411/dodawanie-do-10
https://wordwall.net/pl/resource/929149/matematyka/dodawanie-do-10
https://bazazabawy.pl/2020/08/03/dmuchaniec-wyginaniec-praca-plastyczna-z-odpadow-i-zabawa-logopedyczna/
https://bazazabawy.pl/2020/08/03/dmuchaniec-wyginaniec-praca-plastyczna-z-odpadow-i-zabawa-logopedyczna/
https://wielkiemalepasje.blogspot.com/2018/10/recyklingowe-owady-zrobione-z-dzieckiem.html


Ćw. 1 Marsz po wyznaczonej linii przodem – dystans 4-5 m. 
 
Ćw.2  Marsz po wyznaczonej linii tyłem– dystans 4-5 m. 

Ćw.3 Odwrócona litera „Y” – Dziecko staje kończyną dolną na 
środku linii łączącej poszczególne ramiona litery „Y ” i wykonuje drugą kończyną dolną ruch na 
możliwie maksymalną odległość do poszczególnych ramion litery „Y”. LN i PN. 

Ćw.4 „Gwiazdka” – dziecko staje jedną kończyną na środku czterech linii 
wyznaczających gwiazdkę. Wykonuje drugą kończyną dolną na możliwe 
maksymalną odległość do poszczególnych wierzchołków gwiazdki. LN i 
PN. 
 

 
Ćw.5 Ćwiczenie oddechowe 
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko ,aby to 
utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonujemy 4- 
6 powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia . 
 

 
 

Ćwiczenia propriocepcji  w rehabilitacji – W. Stryła; A.M.Pogorzała 
 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Na początek chciałabym, abyście obejrzeli film: 

https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE 

 Drogi rodzicu! Chciałabym, abyś razem z dzieckiem znalazł kilka różnych śmieci (np. karton po mleku, słoiki, 

papierki po cukierkach, foliowe opakowania, skórki od banana, ogryzki itp.) oraz worki w kolorze zielonym, żółtym, 

niebieskim i brązowym oraz czarnym. Zadaniem dziecka będzie wrzucić śmieci do odpowiedniego worka. Zróbcie 

zdjęcia lub film i wyślijcie mi na adres mailowy. 

Otrzymaliście z pewnością wiele informacji dotyczących segregowania śmieci. Pora na ćwiczenia. Odnajdziecie je 

tutaj:  

 ćw.1. https://wordwall.net/pl/resource/1072713/przyroda/segregowanie-odpad%c3%b3w 

ćw. 2.  https://wordwall.net/pl/resource/1674433/przyroda/segregowanie-odpad%c3%b3w 

 Możecie klikając po prawej stronie okienka z zadaniem zmienić opcję zadania na inną np. Test, Labirynt. 

Klikając na te ikonki ćwiczenie zmieni formę. Powodzenia. W przypadku jakichkolwiek trudności zapraszam do 

kontaktu mailowego jansszkola@gmail.com 

Rodzicu, chciałabym aby Jakub wykonywał ćwiczenia manualne, które posiada w domu.  

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:  

 Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Nadszedł czas, aby sprawdzić w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określić 

porę roku, pogodę za oknem. Chciałabym, aby dziecko (Hubert, Adrian) napisało w zeszycie: 

WTOREK 

20 KWIETNIA 2021 ROKU 

SEGREGOWANIE ŚMIECI.  

 

Rodzicu pokaż obrazek dziecku i zadaj mu pytania:  

1. POWIEDZ, W JAKI SPOSÓB SEGREGUJEMY ŚMIECI? 

2. JAKIE ŚMIECI WYRZUCAMY DO POJEMNIKA NIEBIESKIEGO? 

3. JAKIE ŚMIECI WYRZUCAMY DO POJEMNIKA ŻÓŁTEGO? 

4. JAKIE ŚMIECI WYRZUCAMY DO POJEMNIKA ZIELONEGO? 

5. JAKIE ŚMIECI WYRZUCAMY DO POJEMNIKA BRĄZOWEGO? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE
https://wordwall.net/pl/resource/1072713/przyroda/segregowanie-odpad%c3%b3w
https://wordwall.net/pl/resource/1674433/przyroda/segregowanie-odpad%c3%b3w


 
Drogi rodzicu Jakub może wykonać wieżę z klocków lego, tak aby kolory ułożone były naprzemiennie. Do tego 

ćwiczenia Jakub będzie potrzebował klocków żółtych i niebieskich. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Rodzicu! Narysuj dziecku na kartce A4 szablon czterech pojemników na odpady. Poproś, aby pokolorowało je na 

następujące kolory: żółty, niebieski, zielony, brązowy. Możecie użyć do tego kredek, flamastrów lub farb. Poniżej 

zamieszczam szablon, który pomoże w narysowaniu pojemników.  

 
 

ŚRODA 21.04.2021r. 
Temat ośrodka dziennego: Recykling.  

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA): 
TEMAT ZAJĘĆ:  Rozpoznajemy i naśladujemy odgłosy z najbliższego otoczenia – zwierzęta domowe.   

Proszę o przesłanie kart pracy lub wykonanie zdjęcia  z przebiegu zajęć i przesłanie do wychowawcy 

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 głosem,  odgadywać  i naśladować odgłosy zwierząt domowych. 

Proszę o wysłuchanie wiersza pt „Na wiejskim podwórku” Uczniom, którzy nie mają dostępu do Internetu,  proszę 

wiersz przeczytać lub dziecko czyta samodzielnie. 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as 

https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as


2. Po wysłuchaniu wiersza proszę przeczytać dziecku jeszcze raz a w trakcie czytania dziecko odszukuje i pokazuje 

dane zwierzątko. Jednocześnie pytamy dziecko. Jak robi…krowa itd. Powtarzajcie głos kilka razy, wskazując na 

ilustrację. 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko,  Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,  

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.  Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,  

Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,  

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.  

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, Kozę – rogate koźlątko, Owcę – kudłate jagniątko, Świnkę – różowe prosiątko,  

Kurkę – pierzaste kurczątko, Gąskę – puchate gąsiątko, Kaczkę – żółte kaczątko,  

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

 

  

 

 

3. Ostatnim zadaniem będzie, aby dziecko dopasowało zwierzę z głosem łącząc je linią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Przyrządy i przybory: woreczki; 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; Skip A ; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i 
P; przemachy  RR – naprzemiennie; krążenia bioder. 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1  Przysiad z piłką. Stań z szeroko rozstawionymi stopami, trzymając obiema 

rękami  piłkę przed sobą. Kucnij i opuść piłkę lekarską na podłogę. Wróć do 

pozycji początkowej i piłkę nad głowę. 
 
Ćw.2 Marsz w miejscu z woreczkami w dłoniach. 

 
Ćw.3 Wznos piłki nad głowę. Unieś piłkę  po przekątnej nad głową w prawo, prostując ramiona, jednocześnie 

rozkładając lewą nogę na bok. Opuść do pozycji początkowej. P i L. 
 

Ćw.4 Skłon tułowia w przód z jednoczesnym uniesieniem nogi( L lub P).W 
dłoniach trzymamy woreczki. 

 
Ćw.5 Naprzemienne  unoszenie kolan z wznosem RR w bok. 

 
Ćw.6 Podpór przodem. Wypchnięcie bioder w górę (wytrzymujemy 3 sek). 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELIGIA: 

TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA 

Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie 

Uciszenie burzy 

Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego królestwie. 

Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków. Pewnego 

razu, kiedy byli nad jeziorem i  wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do swoich uczniów: – Popłyńmy 

łodzią na drugi brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było 

tak wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął. 

Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne, zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe. 

Uczniowie Jezusa bardzo się przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: –

 Zbudź się! Ratuj nas, bo toniemy! Jezus wstał i powiedział do burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się 

uspokoił, a na jeziorze nie było już wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego się boicie? 

Uczniowie byli bardzo zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że 

Jezus jest Bogiem, który może wszystko. 

Zaśpiewajcie piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c 

Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić 

nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko Bóg.  

Zadanie 

W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie  Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w naszym 

życiu. 

Narysuj laurkę, którą podziękujesz swoim Rodzicom za cud życia. 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Chciałabym zacząć od  filmu 

przypominającego czym jest segregowanie śmieci. Proszę otworzyć link i obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=-dbWWEVl0tA 

Po obejrzeniu filmu spróbuj wyjaśnić dziecku czym jest recykling (recykling- przetwarzanie). 

Teraz wejdź w link. Tu znajdziesz zadania do wykonania związane z recyklingiem i segregacją śmieci. 

https://view.genial.ly/604777035aa8580d845be96b/interactive-content-recykling 
 Jakub będzie potrzebował tylko opakowań papierowych po herbacie, kartek papieru, plastikowych butelek 

oraz opakowań po jogurtach. Kuba będzie segregował tylko śmieci do worka niebieskiego i żółtego. Bardzo proszę 

rodziców o pomoc! Proszę pokazać plastikowe opakowanie i wrzucić do worka żółtego mówiąc "taki -tu", następnie 

wziąć opakowanie papierowe, wrzucić do worka niebieskiego i powiedzieć "Taki-tu". Teraz kolej Kuby. Jeśli będzie 

chciał włożyć śmieci do nieodpowiedniego worka, proszę uniemożliwić mu próbę, zasłaniając worek i pokazując 

worek właściwy. Życzę powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
https://www.youtube.com/watch?v=-dbWWEVl0tA
https://view.genial.ly/604777035aa8580d845be96b/interactive-content-recykling


 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  
 Rodzicu napisz na kartce A4 dowolną drukowaną samogłoskę (A, O, E, I, U, Y). Poproś dziecko, aby 

wykleiło ją plastikowymi nakrętkami. Wesprzyj dziecko manualnie, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie wykonać 

zadania).  

Kolejnym zadaniem jest rysowanie w programie Paint. Rodzicu skopiuj poniższy obrazek i otwórz go w programie 

graficznym Paint. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie go i zapisanie a następnie przesłanie na mój adres mailowy. 

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy. 

 

 

CZWARTEK  22.04.2021 r. 

Temat ośrodka dziennego: Światowy Dzień Ziemi.  

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

 Drodzy rodzice i uczniowie! Dziś na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.  

Proszę obejrzyjcie film https://view.genial.ly/5e9ae70b3b26f10da5bdad0b/presentation-dzien-ziemi 

Teraz dziecko (Hubert i Adrian) może zapisać w zeszycie: 

CZWARTEK 

22 KWIETNIA 2021 ROKU 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI. 

 

oraz notatkę: 

 

22 KWIETNIA OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATKI ZIEMI. 
 W TYM DNIU ORGANIZOWANE SĄ AKCJE SPRZATANIA ŚWIATA ORAZ PROMOWANIA 
EKOLOGICZNEGO STYLU ŻYCIA.  
 
Rodzicu przygotuj proszę dziecku (Hubert i Adrian) karty pracy  "Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi" Olgi Kłodnickiej ze str. 22 i 23. Powodzenia. 

Jakub wykonuje ćwiczenia segregowania, percepcji wzrokowo-ruchowej, które zostały mu przekazane przez 

wychowawcę.  

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:  

Drogi rodzicu! Do wykonania dzisiejszej pracy potrzebne będą: szary brystol, biały brystol, nożyczki, niebieska i 

zielona farba. 

https://view.genial.ly/5e9ae70b3b26f10da5bdad0b/presentation-dzien-ziemi


 Przystępujemy do pracy:  

 
 

A teraz postępuj tak jak na poniższych ilustracjach: 

 

  
 

RELIGIA: 
TEMAT: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE 

Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu 

Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37 

Odpowiedz na pytania: 

– Co spotkało człowieka w podróży? 

- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha? 

 – Co każdy z nich zrobił? 

Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli hotelu, pielęgnował, dał dwa 

denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego człowieka. 

Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej 

pomocy. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego  i mu współczuć. Miłość trzeba okazywać czynami, 

wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy pomagać drugiemu człowiekowi. 

Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.  

Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U 

Zadanie dla chętnych 

Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała. 

W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie 

za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi. 

 

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U


WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. 

Przyrządy i przybory: kocyk; dywan  

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;  krążenia bioder . 

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw.1 P.w. klęk podparty (rys. a). Podciągamy lewe kolano 
w kierunku głowy, głową zaś wykonujemy skłon między 
ramiona (rys. b). Powracamy do pozycji wyjściowej. 
Wykonujemy identyczny ruch prawą nogą. 

 
Ćw.2  P.W; jw.(rys. a). Podnosimy w górę prawą nogę, 
prostując ją, jednocześnie unosząc w górę i w przód, na 
wysokość głowy, lewą rękę (rys. b). Powracamy do pozycji 
wyjściowej. Teraz wykonujemy ten sam ruch lewą nogą i 
prawą ręką. 

 
Ćw.3 PW: 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). 

 
 
 

Ćw.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). 

 
 
Ćw.5 P.W: Leżenie tyłem NN ugięte w stawach 
kolanowych (rys. a). Podciągamy PN, zgiętą w kolanie, w 
kierunku klatki piersiowej (rys. b). Powracamy do pozycji 
wyjściowej. To samo LN. 

 
Ćw. 6 PW: jw.  (rys. a). Podciągamy oba kolana do łokci z 
jednoczesnym skłonem głowy (rys. b). Staramy się 
dotknąć kolanami głowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
P.w. – pozycja 
wyjściowa 
 
PN - prawa noga 
LN – lewa noga 
 
 
Wykonujemy  
8-12 powtórzeń 
każdego ćwiczenia 
. 

 
 

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup  klucz do zdrowia  

 

PIĄTEK 23.04.2021 r. 
Temat ośrodka dziennego: Woda w życiu człowieka.  

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA): 

TEMAT ZAJĘĆ:   Zabawa ruchowa do piosenki „Gdacze kura” 

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. Drogi rodzicu, kliknij w podany niżej link i odsłuchajcie wspólnie piosenki. Uczniom, którzy nie mają dostępu do 

Internetu,  proszę przeczytać tekst piosenki lub dziecko czyta samodzielnie. Po zapoznaniu się  

z tekstem odsłuchajcie / przeczytajcie jeszcze raz i bawcie się tekstem, naśladujcie to wszystko, co robi kura: 

gdaczcie, podskakujcie itd.  

 Podczas refrenu śpiewamy ko, ko,  klaszczemy, tupiemy, uderzamy dłonią  o uda.  

MIŁEJ ZABAWY 😊 

                  Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci - YouTube 

„GDACZE KURA” 

1. Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, ciągle gdacze, 

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, w górę skacze,  

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


Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, hałasuje,  
I się niczym, ani nikim nie przejmuje, nie przejmuje. 

    Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,          klaszczemy 

                 W nocy ko, ko, ko, ko,         tupiemy jedna nogą 

                 Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą 

                 Ciągle ko, ko, ko, ko,           tupiemy naprzemiennie 

                 Tylko ko, ko, ko, ko,            uderzamy  o uda 

                 Na okrągło ko, ko, ko!          klaszczemy 

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, swe zatyka, 

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje. 

 

        Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,          klaszczemy 

                 W nocy ko, ko, ko, ko,         tupiemy jedna nogą 

                 Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą 

                 Ciągle ko, ko, ko, ko,           tupiemy naprzemiennie 

                 Tylko ko, ko, ko, ko,            uderzamy  o uda 

                 Na okrągło ko, ko, ko!          klaszczemy 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
Temat: 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; krążenia bioder; 
skrętoskłony. 
  

RR- ramiona 
L- lewa strona 
P- prawa strona 

Ćw. 1  Toczący pień. Dziecko leży na podłodze z 
wyprostowanymi i złączonymi nogami i RR w górze. Dziecko 
przetacza się raz w lewą stronę raz w prawą 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 przeciwną 
stronę do rozciągnięcia skakanki. 

 
Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk. 

 
Ćw.5  Kołyska. Dziecko zajmuje pozycję w przysiadzie. 
Trzymając się kolan przetacza się na plecy, a następnie stara 
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 na 
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 

 



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: 

 

PIĄTEK 

23 KWIETNIA 2021 ROKU 

WODA W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 

Drogi rodzicu! Wejdź w link, wysłuchaj i obejrzyj wraz z dzieckiem. 

https://view.genial.ly/5e9df6b93120dd0da82d7009/interactive-content-woda-w-zyciu-ludzi-i-zwierzat .  Posłuchaj, 

pośpiewaj, obejrzyj, wykonaj zadania.  

Teraz Adrian i Hubert wykonają zadania z kart pracy "Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi" Olgi Kłodnickiej str. 24 i 25.  

 Jakub będzie wykonywał ćwiczenia na rozumienie mowy. Rodzicu proszę, abyś położył na stole trzy przedmioty 

(np. kubek, butelkę, miskę). Usiądź naprzeciw Kuby i powiedz "Daj miskę". Zadaniem dziecka jest podanie rodzicowi 

pożądanego przedmiotu. Przedmioty można zmieniać. Ważne: Na stole muszą sie znajdować tylko 3 przedmioty. Za 

dobrze wykonaną pracę dziecko otrzymuje nagrodę. Powodzenia:) 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Chciałabym, aby dzieci dziś wykonały pracę plastyczną 

"Woda w życiu człowieka". Mogą Państwo wydrukować jedną ilustrację z kolorowanki  

on-line, lub pokolorować pracę w programie Paint: https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=803 

Jakub maluje palcami. Rodzicu namaluj Jakubowi kroplę wody na kartce A3 , następnie prowadź jego palce 

namoczone w niebieskiej farbie, wypełnijcie razem kontur wody.  

Przyjemnej pracy! 

TERAPIE I KÓŁKA 

 

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021r. 

Terapia ruchowa- p. Sebastian Ziętal 

JAKUB I HUBERT  
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy. 

Drodzy rodzice proszę o zastosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 
Lp.  

Zdjęcie/Rysunek 
 

Opis ćwiczenia 
 

Ilość powtórzeń 
 

Uwagi 

1. 

 

P.w.- Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z tyłu.  
Ruch: Naprzemienne maksymalne zgięcia 
grzbietowe i podeszwowe stopy. 

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

2. 

 

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

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

3. 

 

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

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

LN lewa noga 
PN prawa noga 

4. 

 

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

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

5. 

 

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

 
2 serie po 5 
powtórzeń. 

 

https://view.genial.ly/5e9df6b93120dd0da82d7009/interactive-content-woda-w-zyciu-ludzi-i-zwierzat
https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=803


6. 

 

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

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

 

7. 

 

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

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

 

8 

 

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

 
2 serie po 5 
powtórzeń 

 

Bibliografia: S.Owczarek : Atlas ćwiczeń korekcyjnych 

 

Terapia AAC p. Iwona Zając  

HUBERT 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ CZYTANKĘ.JEDNOCZEŚNIE WSKAZUJĄC ODPOWIEDNIE OBRAZKI-

SYMBOLE .ZRÓB TO POWOLI, NIECH DZIECKO MA CZAS NA SKOJARZENIE TREŚCI Z SYMBOLEM .NASTĘPNIE 

PONOWNIE PRZECZYTAJ TEKST I POPROŚ DZIECKO , ABY TO ONO WSKAZYWAŁO SYMBOLE. 

 

KOŁO TECHNICZNE- p. Łukasz Kubalewski 
 

Temat: Moje pierwsze akwarium w słoiku 

Zobaczcie jaka wspaniała zabawa! Akwarium jak prawdziwe – błękitna woda, wodne rośliny, kamyki, muszelki i 

nawet złota rybka! 

Co potrzebujesz, żeby zrobić akwarium w słoiku: 

– oczywiście słoik! 

– woda (możesz także kupić glicerynę) 



– niebieska farbka lub barwnik spożywczy 

– kamyczki 

– muszelki 

– rybka/rybki 

– opcjonalnie – brokat 

Jak zrobić akwarium w słoiku: 

Na dnie słoika układamy warstwę kamyczków i muszelki. Możemy wrzucić też większe kamyki, żeby nabrało efektu. 

Rybka może być zrobiona przez was według waszego indywidualnego pomysłu. Barwimy wodę odrobiną niebieskiej 

farbki. Zamiast samej wody możemy naleć do słoika mieszankę wody i gliceryny. Wtedy możemy wsypać do słoika 

trochę brokatu – będzie to dodatkowa urocza atrakcja. Gdy w słoiku będzie gliceryna, brokat będzie opadał na dno 

wolniej. 

Wesołej zabawy! 

 

Logopedia - p. Jolanta Paruzel-Jung  

HUBERT 

 

 

Zadania Logopedyczne 
 

Ćwiczenia artykulacyjne 
 

Aby pięknie mówić potrzebny jest nam  sprawny język!  W tym tygodniu poćwiczcie 

język i inne artykulatory  w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję 

poniżej pomysły ćwiczeń artykulacyjnych . Miłej zabawy! 

 

- otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust- żeby zmotywować 

dziecko do tego ćwiczenia posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą , miodem                

a ono intuicyjnie sięgnie po tą słodycz, 

 

- policz językiem wszystkie swoje zęby- dotykaj czubkiem języka  każdego ząbka, 

 

- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów, 

 

- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem, 

  

- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa , 

 

Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów. 

Byłoby wspaniale, gdyby zabawy językowe były codziennością - to dobre 

przygotowanie do sprawnej mowy! 

   

WTOREK 20.04.2021r. 

Terapia AAC p. Iwona Zając  

HUBERT 

DROGI RODZICU ! KORZYSTAJĄC Z OPISANYCH TU SYMBOLI WYTŁUMACZ DZIECKU ZASADY DOTYCZĄCE POŻYCZANIA 

I UŻYWANIA POŻYCZONYCH RZECZY .ODCZYTUJ NAPISY NA SYMBOLACH JEDNOCZEŚNIE JE POKAZUJĄC.JEŚLI TRZEBA 

POMÓŻ DZIECKU WSKAZYWAĆ JE POLCEM.ZRÓBCIE TO POWOLI. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terapia Tomatisa - p. Agnieszka Bartkowiak  

HUBERT 

Temat: Dodawanie. Wyszukiwanie nazw. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie. Hubercie,  wyszukaj nazw zwierząt w rzędach poziomych: OWCA, MAŁPA, 

CHOMIK, KANGUR oraz oblicz działania. 

 

 

Rewalidacja indywidualna – p. Małgorzata Domaradzka 

JAKUB 

 Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój. Będzie też potrzebny telefon z dostępem 

do internetu. 

Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu: 

Dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę! 

Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:  

1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi  nogami i swobodny 

dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie. 

2. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58   i  puścić Dziecku 

do odsłuchania dwa, trzy razy.  

3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów piosenki tj.: 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce dziecka w 

swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi  dziecka w swoje 

dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę, 

- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i prosimy o 

powtórzenie: nieeeeee!!!! 

       4. Zakończenie zajęć: 

           Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie piosenki. W momencie, gdy                

           „jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę  

           poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie piosenki klaskając    

          w dłonie. 

https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58


Logopedia - p. Jolanta Paruzel-Jung  

JAKUB 

Zadania Logopedyczne 
 

Ćwiczenia oddechowe 
 

Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie 

wydłużanie oddechu w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej 

pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy! 

 

 - puszczanie baniek mydlanych, 

 

- nadmuchiwanie balonika, 

 

- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie 

piórka wydechem jak najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki 

higienicznej, 

 

- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą 

strumienia powietrza do wytworzenia bąbelków- jak najdłużej ! 

 

Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony          

i płuc do pięknej artykulacji !  

  

 

  

ŚRODA 21.04.2021r. 

Rewalidacja indywidualna – p. Małgorzata Domaradzka 

ADRIAN i HUBERT 

 
Temat: Muszę się myć. Ćwiczenia interaktywne. 

 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą 

zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało  

polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w puzzla.  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Umyjek i Nieumyjek”.  

Kliknij w głośniczek i obejrzyj ilustrację. Kliknij też w robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj, co ma do 

powiedzenia. 

5. Przejdź do następnej  strony i posłuchaj opowiadania klikając w głośniczek. 

6. Przejdź do następnej strony i posłuchaj co ma mały robot do powiedzenia. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj 

zadanie. 

7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

8. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie z głośniczka. 

9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

10. Odsłuchaj z głośniczka zakończenie dzisiejszego zadania. 

Na tym kończymy dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


Terapia EEG-Biofeedback - p. Katarzyna Onuchowska 

ADRIAN 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie 

Odczytaj sylaby , połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu. 

JA- BŁO-NIE          WI-ŚNIE             GRU-SZE        ŚLI-WY 

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab. 

PA MA FA DA WA TA CA NA 

WE MU SI CE RU FU RI DY  

A-SA U-LA I-RA E-MU 
3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. 

Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

CZWARTEK 22.04.2021r. 

 

Zajęcia z psychologiem – p. Patryk Spasow 

ADRIAN  

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Adriana. W zadaniu znajdziesz  opis różnych 

sytuacji, symbolizujące je obrazki oraz koło emocji. Można potraktować koło emocji jak grę i nie ograniczać się tylko 

do sytuacji z zadań. Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania. 

Etap 1. Pokaż dziecku koło emocji i wskaż odpowiednie emocje czytając emocje, które się na nim znajdują. 

Komunikat do dziecka: „Zobacz, to jest koło emocji. Na nim będziesz mógł pokazać co czujesz w różnych sytuacjach. 

Najpierw wytnij koło i te sytuacje, potem użyjemy ich do gry”. 

Etap 2. Czytaj powoli dziecku sytuacje pokazując symbolizujące je obrazki. Adrian ma za zadanie pokazać co czuje 

w tej sytuacji oraz zrobić taką samą minę jak na symbolu, który pokazał. Jeśli nie będzie pewien odpowiedzi, można 

zadać mu pomocnicze pytania. 

Komunikat do dziecka: „Teraz opowiem o różnych sytuacjach, a Ty pokaż mi palcem, którą emocję czujesz gdy w nich 

jesteś. Pamiętaj żeby też zrobić taką samą minę jak na obrazku!”. 

Etap 3. Naklejcie obrazki z opisem na kartkę. Jeśli użyliście własnych doświadczeń możecie je dopisać. 

Komunikat do dziecka: „Teraz przykleimy wszystko na kartkę”. 



Koło emocji: Sytuacje 

 
Rewalidacja indywidualna – p. Małgorzata Domaradzka 

ADRIAN I HUBERT 
Temat: Muszę się myć. Ćwiczenia interaktywne. 

 

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą 

zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało  

polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!! 

1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1 

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę. 

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w puzzla.  

4. Polecenia dla Dziecka: 

- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Umyjek i Nieumyjek”.  

Kliknij w głośniczek i obejrzyj ilustrację. Kliknij też w robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj, co ma do 

powiedzenia. 

5. Przejdź do następnej  strony i posłuchaj opowiadania klikając w głośniczek. 

6. Przejdź do następnej strony i posłuchaj co ma mały robot do powiedzenia. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj 

zadanie. 

7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

8. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie z głośniczka. 

9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania. 

10. Odsłuchaj z głośniczka zakończenie dzisiejszego zadania. 

Na tym kończymy dzisiejsze  zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie! 

 

PIĄTEK 23.04.2021r. 

Terapia EEG-Biofeedback - p. Katarzyna Onuchowska 

ADRIAN 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Pierwsze 3 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać. 

WIO-SNA W SA-DZIE. 

 

JEST JUŻ WIO-SNA. RO-BI SIĘ CIE-PŁO. ŚWIE-CI SŁOŃ-CE. 

 

W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY. 

 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


 

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH 

 

POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY. 

 

Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE. 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij 

rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi wyrazami 

poniżej .  

W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:…………………………………... 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE:…………………………………………. 

JA -BŁO-NIE, A-GREST, GRU-SZE, CZE-RE-ŚNIE,  

WI-ŚNIE, MO-RE-LE, MA-LI-NY PO-RZECZ-KI 
 


