
TEMAT OŚRODKA : WIOSNA WRÓCIŁA.NOWALIJKI 

ŚRODA 7.04.2021r 

TEMAT DNIA: WIOSENNE WARZYWA. 

1.RELIGIA 

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. 

 

2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ- MUZYKA 

TEMAT ZAJĘĆ:    Zabawa przy piosence o czarnym baranie 

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 przy piosence o czarnym baranie.  
 Rodzicu, kliknij w poniższy link  

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


 Czarny baranie - Piosenki dla dzieci Bajlandia.tv - YouTube  ( lewą ręką naciśnij Shift a prawą ręką najedź kursorem  
na  link). Po wysłuchaniu jej, niech dziecko odpowie na pytania .  

Piosenka o czarnym baranie 

Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? We młynie, we młynie, mościwy panie. 2x 

Cóżeś tam robił, czarny baranie? Meł mąkę, mościwy panie. 2x 

Cóżeś tam jadał, czarny baranie? Kluseczki z miseczki, mościwy panie. 2x 

Cóżeś tam pijał, czarny baranie? Miodeczek i mleczko, mościwy panie. 2x 

Jakże cię bili, czarny baranie? Łup cup cup, łup cup cup, mościwy panie. 2x 

Jakżeś tam beczał, czarny baranie ? Mek, mek, mek mościwy panie. 2x 

Gdzieżeś uciekał, czarny baranie? Hopsasa do lasa, mościwy panie. 2x 

 

 

1. O jakim zwierzęciu jest mowa?  Wskaż go na ilustracji  

 

 

 

2. Dokąd biegał baran?  

 

 

3. Co baran jadł i pił we młynie?  

 

4. Baran zabrał gospodarzowi miodek i mleko, dokąd potem uciekał baran?  

 

 

5. Jaki głos wydawał baran ? ku-ku-ryku,   mek, mek,   hau, hau . Powtórz ten głos barana 

6. W jaki sposób uciekał baran?       

 

 

Wysłuchajcie piosenkę jeszcze raz, zaznaczony tekst wyklaskujecie 2x.  

3.WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 TEMAT: Zabawy i ćwiczenia rozluźniające, rozciągające, antygrawitacyjne. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc  
w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 
 
Rozgrzewka: 
Marsz w miejscu 2min.; Krążenia ramion w przód 30sek.;  Krążenia ramion w tył 30sek.; 
Krążenia ramion w bok – raz lewą, raz prawą ręką po 30sek.  
Ćwiczenia: Wykonujemy max do 8 powtórzeń każdego ćwiczenia.  Między ćwiczeniami przerwa do 2 min 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rsXfV839wMY


1.Zabawa „Zegar”  
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i wykonuje: 
-skłon głowy w bok (w prawo i w lewo)- mówiąc 
jednocześnie „cyk-cyk” (zegar chodzi) 
-skłony głowy w przód i w tył mówiąc „bim-bam” 
(zegar bije godziny) 
-obszerne krążenia głowy, kilka razy w prawą stronę, 
a następnie w lewą – ze słowami „drrr…”(dzwoni 
budzik) 

 
2.Zabawa „Budowanie domu”. 
Dziecko siedzą w siadzie skrzyżnym i „buduje dom”. 
Podnoszą jedną rękę i ustawiają dłoń nad głową – to 
jest „parter”. Następnie nad głową, nad pierwszą 
dłonią ustawiają drugą dłoń – „pierwsze piętro”. Tak 
kolejno budują piętra do maksymalnego 
wyciągnięcia rąk w górę. Na koniec „buduje dach” – 
łącząc w górze palce obu dłoni. 
 

 
 
 
 

3.Zabawa „Kwiatek rośnie”. 
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do 
przodu. Na hasło „kwiatek rośnie” powoli prostuje tułów i 
wyciąga ręce jak najwyżej w górę. Na hasło „kwiatek więdnie” 
powoli wraca do pozycji wyjściowej 

 
 

 
 
4.Ćwiczenie „Samolot”. Dziecko w leżeniu przodem unosi ręce 
w bok i odrywa klatkę piersiową od podłogi na kilka sekund, 
następnie opuszcza ręce, przetacza się raz w prawo, raz w 
lewo, powtarzając ćwiczenie. 
 

 
 
Ćwiczenie oddechowe: 
Leżenie tyłem. Stopy oparte na podłodze, ręce leżą wzdłuż 
tułowia. Dziecko wykonuje wdech nosem z przeniesieniem 
wyprostowanych rąk za głowę, a następnie wykonuje wydech 
ustami z jednoczesnym przeniesieniem rąk do pozycji 
wyjściowej. 
 

 
 

 

4.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

DROGI RODZICU. 

OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ R0KU. 

NAPISZCIE TEMAT : WIOSENNE WARZYWA. 

 NIECH DZIECKO PRZYJRZY SIĘ OBRAZKOWI I POWIE JAK NAZYWAJĄ SIĘ  WIOSENNE WARZYWA .NIECH WSKAŻE 

WIOSENNE WARZYWA NA ILUSTRACJI. 



 

RZODKIEWKA, SAŁATA, CEBULA, SZCZYPIOREK , OGÓREK , POMIDOR 

NAZYWAJ, POWTARZAJ NAZWY WARZYW . DOMONIK  ZAPISZ W ZESZYCIE NAZWY WIOSENNYCH WARZYW.  

RODZICU. NAPISZ W ZESZYCIE DZIECKU DRUKIEM NAZWY WARZYW.NIECH DZIECKO ODWZORUJE WYRAZ. 

UCZNIU. W OPARCIU O OBRAZEK WYBIERZ 2 ULUBONE WARZYWA ,  NARYSUJ I PODPISZ  . POLICZ WARZYWA. ZAPISZ 

WYNIKI: 1.POMIDORÓW JEST-………………….. 2.OGÓRKÓW JEST………………… 3.RZODKIEWEK JEST…………………… 4.SAŁAT 

JEST…………………………. 

5.OGÓRKÓW JEST……………………………………….,   6.CEBUL JEST…………………………,  7.SAŁAT JEST………………………….. 

 

ZADANIE DLA DOMINIKA  

DOMINIKA . UTRWALAJ DODAWANIE  SETKAMI W ZAKRESIE 1000. 

200 + 100 = 200 – 100 = 
300 + 200 = 300 – 100 = 
500 + 500 = 600 – 100 = 
600 + 100 = 700 – 100 = 
900 + 200 = 400 – 100 = 
700 + 200 = 100 – 100 = 
100 + 100 =  1000 – 100 = 

 

RODZICU. SPRAWDŻ POPRAWNOŚĆ WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ.NIECH DZIECKO POPRAWI EWENTUALNE BŁĘDY. 

POCHWAL . 

 

 



5.5,6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

RODZICU. POSADŻ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM HIACYNTA LUB ŻONKILA  

 

 

PRZYGOTUJ POTRZEBNE RZECZY:  

- DONICZKĘ 

-ZIEMIĘ 

 - CEBULKI 

- KONEWKĘ  

- ŁOPATKĘ  

NIECH DZIECKO PRACUJE POD TWOJĄ KONTROLĄ WEDŁUG PODANEJ INSTRUKCJI:  

RODZICU. DAWAJ KRÓTKIE POLECENIA. 

 1.WSYP ZIEMIĘ DO DONICZKI. 

 2.WŁÓŻ CEBULKI DO ZIEMI. 

 3.PODLEJ CEBULKI. 

 4. USTAW DONICZKĘ W MIEJSCU SŁONECZNYM.  

5.USTAL Z DZIECKIM CZĘSTOTLIWOŚĆ PODLEWANIA SADZONKI.  

6.POSPRZĄTAJ MIEJSCE PRACY 

PIELĘGNUJ.PODLEWAJ.OBSERWUJ. 

RODZICU. OMÓW I POCHWAL DZIECKO PO ZAKOŃCZONEJ PRACY.ZRÓB ZDJĘCIE  

 



CZWARTEK  8.04.2021r 

TEMAT DNIA : NOWALIJKI 

1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE. 

RODZICU.WYJAŚNIJ Z DZIECKIEM  POJĘCIE ,,NOWALIJKI’’- WYSZUKAJ W INTERNECIE.ZAPISZ WYJAŚNIENIE W 

ZESZYCIE.  ( NOWALIJKI-……. TO PIERWSZE WIOSENNE WARZYWA).SĄ TO: 

 

SAMODZIELNIE  NARYSUJ  WARZYWA  ( LUB Z POMOCĄ RODZICA )PODPISZ OBRAZKI. 

ROZETNIJ KARTĘ .UŁÓŻ PUZZLE.UŁÓŻ HASŁO - NOWALIJKI 

 



2.WYCHOWANIE FIZYCZNE. 

Wychowanie fizyczne. Temat: Zabawy gibkościowo-zwinnościowe. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem 

kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 

Ćwiczenia: Wykonujemy 6-8 powtórzeń. 

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 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. Trzymając 

się kolan przetaczają się na plecy, a następnie starają się wrócić do 

przysiadu. 

 
Ćw. 3 Dziecko siedzi w rozkroku. Wykonuje skręt T w prawo 

kładzie piłkę za swoimi plecami i robi skłon T w lewo z zabiera 

piłkę. ( raz w L raz w P) 

 
Ćw. 4 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie podpartym z ugiętymi 

NN. Dziecko stara się nie zostać trafionym piłką unosząc biodra 

 
Ćw.5 Rzut woreczka za siebie. Dziecko siedzi w siadzie prostym. 

Palcami stóp trzymają woreczek i wykonują przetoczenie do leżenia 

na plecach z jednoczesnym uniesieniem nóg do pionu rzutem 

woreczka. 

 

Ćw.6 Taniec na kocyku. 
Dziecko stoi na kocyku. Poprzez szybkie skręty tułowia przesuwa się 

do przodu. 

 
Ćw.7 Dziecko odbija piłkę od podłogi i przebiega pod nią. 

 
Ćw.8 Dziecko przekłada piłkę z ręki do reki tak, aby krążyła wokół 

bioder( w L i P stronę ) 

 
Ćwiczenia oddechowe Ćw. Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 

turecku”. Dziecko wykonuje wdech nosem, a następnie silnie 

dmucha na szarfę. 

 

 

 

3.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

RODZICU. OBIERZCIE, POKRÓJCIE, ZJEDŻCIE WARZYWA (NOWALIJKI ) DOSTĘPNE W DOMU. MOŻECIE PRZYGOTOWAĆ 

SAŁATKĘ WARZYWNĄ – PRZEPIS ZNAJDZIECIE W INTERNECIE. PRZY OKAZJI JEJ PRZYGOTOWYWANIA NIECH UCZEŃ 

UTRWALA NAZWY WARZYW WYKORZYSTANYCH DO SAŁATKI. 

 

 



4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ  

RODZICU.NIECH DZIECKO WYMIENI, WSKAŻE, NAZWIE JAKIE WARZYWA ZNAJDUJĄ SIĘ W KOSZYKU. 

NIECH ODPOWIE NA PYTANIE: JAK NAZYWAMY WIOSENNE WARZYWA ? 

 

 

RODZICU.ZABAWCIE SIĘ W POLISENSORYCZNE POZNAWANIE WARZYW . SCHOWAJ POD SERWETKĘ WARZYWA  – 

NIECH UCZEŃ ODGADUJE CO TO ZA WARZYWO . DOTYKAJĄC TYLKO RĘKOMA (NIE WIDZĄC). W ZABAWIE 

PAMIĘTAJCIE ZAWSZE O ZAMIANIE RÓL – TO WAŻNE! 

 

5.5,6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

 RODZICU. NIECH UCZEŃ WYBIERZE DOWOLNE  WARZYWO. POMÓŻCIE MU NASZKICOWAĆ. NIECH POKOLORUJE 

ALBO WYKLEI WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU I PROJEKTU. ZRÓB ZDJĘCIE.  

 



PIĄTEK 9.04.2021r 

TEMAT DNIA : WIOSENNA KANAPKA 

1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

RODZICU. OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, 

PORĘ R0KU. ZAPISZCIE TEMAT W ZESZYCIE : WIOSENNA KANAPKA. 

 

RODZICU. MAJA, WERONIKA, WIKTORIA, JULIA, ZUZIA  ODPOWIADAJĄ USTNIE NA  ( WSKAZUJĄ , NAZYWAJĄ , 

POWTARZAJĄ ).WYCINAJĄ ZDJĘCIA, WKLEJAJĄ  DO ZESZYTU . PODPISUJĄ. 

DOMINIK. CZYTA NA GŁOS TEKST.PRZEPISUJE GO DO ZESZYTU. ODPOWIADA NA PYTANIA PISEMNIE. 

 



WYKONAJ DODAWANIE I ODEJMOWANIE ( MAJA, JULKA, WERONIKA, WIKTORIA, ZUZIA) 

WYKONAJ DZIAŁANIA I POKOLORUJ KWIATKI WEDŁUG KODU. 

 

ZADANIE DLA DOMINIKA  

NAPISZ SŁOWNIE PODANE LICZBY: 

67 – SZEŚĆDZIESIAT SIEDEM 

35 – ……………………………………………. 

14 - ……………………………………………. 

66 - ……………………………………………. 



38 - ……………………………………………. 

26 - ……………………………………………. 

15 - ……………………………………………. 

83 - ……………………………………………. 

43 - ……………………………………………. 

59 - ……………………………………………. 

77 - ……………………………………………. 

 

2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

RODZICU. NIECH DZIECKO DOPASUJE I PRZYKLEI ETYKIETY.NIECH UTRWALA NAZWY WIOSENNYCH WARZYW. 

 

 



 

 

 



3. 3,4,5 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

RODZICU. WSPÓLNIE PRZYGOTUJCIE NA ŚNIADANIE  LUB  KOLACJĘ KANAPKI Z WIOSENNYCH WARZYW. NIECH 

DZIECKO SAMODZIELNIE WYBIERZE ULUBIONE  WARZYWA, UMYJE  JE , POKROI, POSMARUJE MASŁEM CHLEB, 

NAŁOŻY WARZYWA I INNE PRODUKTY.PRZY OKAZJI NIECH UCZEŃ UTRWALA NAZWY WARZYW. 

 SMACZNEGO.ŻYCZĘ MIŁEJ PRACY. 

PO ZAKOŃCZONEJ PRACY POCHWAL DZIECKO. ZRÓB ZDJĘCIE. 

OTO PRZYKŁADY WIOSENNYCH KANAPEK : 

  

 

6.KÓŁKO PLASTYCZNE 

Temat zajęć: Tęcza.  
Potrzebne materiały: biała kartka papieru, farby plakatowe, pędzel, kubek z wodą lub kolorowy papier, 
wycinanki, klej lub kredki. 
Rodzicu przeczytaj informacje i  polecenie.  
Tęcza to zjawisko optyczne pojawiające się na niebie najczęściej kiedy promienie słońca padają na krople 
wody w powietrzu. Pojawia się zawsze naprzeciwko słońca w postaci wielobarwnego łuku. Nasze oko widzi 
łuk składający się z sześciu kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy.                                                                              
Obejrzyj ilustrację przedstawiającą tęczę. Wskaż i nazwij wszystkie kolory.  

   

Na białej kartce papieru namaluj tak jak potrafisz tęczę, postaraj się jednak zachować kolejność kolorów. 
Pamiętaj, że tęcza ma kształt łuku. Niech to będzie twoja samodzielna praca. Jeśli nie masz w domu farb 
możesz wykleić ją kolorowym papierem, wycinankami lub namalować kredkami. Pracę wykonaną farbami 
odłóż do wyschnięcia.  
Po wykonaniu pracy poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zdjęcia, prześlijcie je do wychowawcy.   Pamiętaj 
aby posprzątać po skończonej pracy. 

A. Bujalska 



TERAPIE: 

 LOGOPEDIA  :  Weronika P, Wiktoria L.  – czwartek 

 

 

 

 

 



Zuza Cz . –piątek 

Z pomocą dorosłego dopasuj etykiety do obrazków  - etykiety  przeczyta Ci dorosły .  

 

 

 

 

 



Maja K , Julia Z. piątek 

Spróbujcie z mamą  zagrać w grę. Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 



TERAPIA RUCHOWA – AGNIESZKA U. 

PIĄTEK:   Wiktoria L. 

Temat: Ćwiczenia usprawniające małą motorykę. 

Drodzy Rodzice poniżej zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu (ćwiczenia nie 

wymagające specjalistycznego sprzętu) 

PRZYPINANIE SPINACZY DO BIELIZNY 

 

Potrzebujecie kilku spinaczy oraz przedmiotu, do 

którego można je przypinać (musi być to coś o dość 

sztywnych ściankach).  

 

WYKLEJANIE OBRAZKA PLASTELINĄ 

 

Ćwiczenie znane każdemu. Wystarczy kawałek 

plasteliny i prosty kontur obrazka np. wielkanocna 

jajko. Obrazek wyklejamy robiąc z plasteliny małe 

kuleczki lub po prostu urywając jej kawałki i 

naklejając na kartkę. 

NAWLEKANIE MAKARONU NA 

SZNUREK 

 

Zadaniem będzie nawlekanie makaronu na sznurek.  

 

NABIJANIE KAWAŁKÓW GĄBKI  

 

Małą gąbkę (np. do mycia naczyń) rozcinamy za 

pomocą nożyczek na małe kosteczki. Zadaniem 

ucznia jest przenoszenie kosteczek do 

przygotowanego pojemnika za pomocą długiej 

wykałaczki (gąbka z łatwością się nabija). 

PRZENOSZENIE KAWAŁKÓW GĄBKI 

 

Te same kawałki gąbki przenosimy za pomocą 

pałeczek np. do sushi! Można też użyć dwóch 

długich wykałaczek. 

ZABAWA Z GAZETĄ 

 

– ugniatanie gazety rozłożonej na stole używając 

jednej ręki, później drugiej, formując kule, 

następnie próbują wyprostować kulę za pomocą 

jednej dłoni. 

Życzę miłej zabawy w zaciszu domowym :) 

https://logopedarybka.pl/wp-content/uploads/2015/10/DSCN5533.jpg
https://logopedarybka.pl/wp-content/uploads/2015/10/DSCN5531.jpg
https://logopedarybka.pl/wp-content/uploads/2015/10/DSCN5532.jpg


TERAPIA RUCHOWA – AGNIESZKA U. 

ŚRODA:   Maja K, Weronika P. 

Temat: Ćwiczeń usprawniające motorykę dużą 

Ćwiczenia: 

 wchodzenie i schodzenie po schodach, stanie na jednej nodze; 

 naprzemienne uderzanie o podłoże palcami i piętami; 

 podnoszenie przedmiotów stopami, zwijanie palcami stóp ręcznika; 

 chód: po wyznaczonym torze  

 naśladowanie zwierząt (Pokaż, jak kotek chodzi i jak się myje; Pokaż jak skacze żaba, Pokaż 

jak bocian chodzi po łące i łapie żaby); 

 ćwiczenia kończyn górnych: krążenia, opadanie ramion, wymachy rąk, lekkie klaskanie, 

lekkie uderzanie dłońmi o podłogę, uda i kolana; dotykanie dłońmi różnych części ciała 

(także w powtarzającym się rytmie, np. głowa, brzuch, kolana, stopy); krążenia dłońmi; 

wystukiwanie rytmu bokiem dłoni, palcami; 

 podrzucanie piłki, woreczka, większej lub mniejszej maskotki; 

 podskoki, przeskakiwanie przez linię narysowaną na podłodze, skakankę; 

 ruchy naprzemienne nóg podczas leżenia na plecach: w górę, w dół, w lewo, w prawo; 

 toczenie piłki średniej wielkości; 

 „Rób to co ja” – np. siadanie, wstawanie, klaskanie; 

 

 

 

 


