
MATERIAŁ ZA OKRES 12-16.04.2021 – klasa VI ZET Barbara Kaiser-Szmidt 

 

Temat tygodnia: DOM I JEGO POMIESZCZENIA. 

 

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021. - Temat: Dom, blok, wieżowiec. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 
1.Praca w zeszycie: 
KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

PONIEDZIAŁEK 

12.04.2021. 

TEMAT: DOM. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 
 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: DOM. 

PONIEDZIAŁEK 

12.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 
Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice wydrukujcie kartę pracy ze wzorem i elementami do wklejenia i 

razem z Waszym dzieckiem ułóżcie obrazek tak jak na górnym wzorze, wspólnie przyklejcie, a następnie 

całość wklejcie do zeszytu. 

 

 



  



2. Zadanie dla wszystkich: Drogi rodzicu proszę o wydrukowanie lub przepisanie poniższych wyrazów i 

samogłosek, zadaniem dziecka jest pisanie po śladzie, a następnie powtórzyć po rodzicu. Chętne dzieci mogą 

razem z rodzicem również próbować wpisywać poniższe wyrazy i samogłoski w dowolnym edytorze 

tekstowym. 

DOM             BLOK 
A            A              A             A 
I              I               I              I 
U            U             U             U 
 
Zadanie dla Michała, Kuby: drogi rodzicu wydrukuj lub przepisz dziecku do zeszytu poniższe sylaby, 

zadaniem dziecka jest połączenie w pary takich samych pary sylab (połącz linią). Następnie wspólnie 

przeczytajcie sylaby. 

 

PA      MA     PI        MI   TA   TI 
 
 

PA      MA     PI        MI   TA   TI 
Po ciężkiej pracy zachęcam was do wspólnego drugiego śniadania, proszę nie zapomnieć o myciu zębów! 

 

3.Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę pomóc dziecku w znalezieniu bajki tematycznej o budowie 

domu, zapraszam Was do wspólnego oglądania. „Budowa domu – z serii pomysłowy Dobromir” (proszę o 

pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu i wklejeniu linku)  https://www.youtube.com/watch?v=1Pcyo1ra-

nQ. 
 
Drodzy rodzice, po wspólnym obejrzeniu bajki, proszę, abyście napisali dziecku na kartce drukowaną wielką 

literę „T” - zadaniem dziecka jest wyklejenie jej plasteliną. 

 
4. .Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu, proszę o pomoc swojemu dziecku w skopiowaniu i wklejeniu 

linku w przeglądarce, a następnie wspólne wykonanie ćwiczeń relaksujących. 

„Program wprowadzający” - https://www.youtube.com/watch?v=rA1TKTJ1kig 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

TEMAT: Ćwiczenia równoważne z przyborem i bez przyboru. 

Przyrządy i przybory: piłka. 

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

góry dziękuję. 
Rozgrzewka: Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia ramion w przód; Krążenia ramion w tył; Przemachy ramion – 

naprzemiennie; Przemachy ramion – równoczesne 

https://www.youtube.com/watch?v=1Pcyo1ra-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Pcyo1ra-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=rA1TKTJ1kig


Kształtowanie 

umiejętności i 

doskonalenie 

sprawności 

Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. ręce na 

biodrach. Prostujemy na przemian lewą 

i prawą nogę.  

 
 Ćw.2. Jw. Prostujemy na przemian 
lewą i prawą nogę. z jednoczesnym 

uniesieniem rąk do góry. 

 
Ćw.3  Dziecko w leżeniu przodem  na 
piłce. Mięsnie pośladków i grzbietu 

napięte, nogi wyprostowane ręce oparte 
o podłoże. Unosimy na przemian prawą 

i lewą nogę. 

 
Ćw.4 Jw. Prostujemy na przemian lewą 

i prawą rękę. 

 

  

Ćw.5 1.Dziecko chodzi po pokoju jak 

bocian – wysoko unosi kolana i stara się 

ustać kilka sekund raz na prawej, raz na 

lewej nodze. 

 

Ćw.6 Dziecko stojąc na jednej nodze, 
unosi lewą nogę ugiętą w kolanie, 

przekłada pod nią lewą rękę i chwyta za 

nos. Stara się utrzymać równowagę. 
Powtarza unosząc prawą nogę. 

 

Ćwiczenie oddechowe 
Dziecko w pozycji na czworakach. 

Chodzenie po pomieszczeniu 

dmuchając na piłeczkę przed sobą.  
 

 

 

Wykonujemy 

8-12  

powtórzeń 

każdego 

ćwiczenia 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE – KRYSTIAN I MICHAŁ: 

Temat: Pszczółka- malowanie kredkami 

 

Drodzy rodzice, proszę dopilnujcie, aby Wasze dziecko pokolorowało kredkami pszczółkę według 

przedstawionego wzoru. Gotowe rysunki przynieście do oceny po powrocie do szkoły lub zróbcie 

zdjęcie pracy i prześlijcie do wychowawczyni, ona mi je przekaże. 

Pozdrawiam serdecznie pani Basia. 



 

INTEGRACJA SENSORYCZNA: 

KRYSTIAN: 1.Chód  na boso po ryżu, różnych gąbkach, grochu (tor sensoryczny przygotowany przez 

rodziców). 
2.Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą ,z lewej na prawą. 

 

 



AAC – KUBA: 
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIE-NALEŻY -WSKAZUJĄC PALCEM 

NA OBRAZKI U GÓRY STRONY ODCZYTAĆ ICH TREŚĆ JAKO POLECENIE. POTEM 

OPOWIEDZIEĆ O PRACACH OGRODOWYCH ,WYCIĄĆ I PRZYKLEIĆ ELEMENTY. 

 

  

 

 



WTOREK 13.04.2021. - Temat: Salon, przedpokój.  
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 
1.Praca w zeszycie: 
KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

WTOREK 

13.04.2021. 

TEMAT: SALON. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 
 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: SALON. 

WTOREK 

13.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 
1.Na początek dnia zapraszam Was na wspólny spacer wkoło domu. Gdzie mieszkacie? Jakie są domy w 

Waszej okolicy? Drogi rodzicu zachęcam Cię do zabawy ze swoim dzieckiem – porównujcie domy w Waszej 

okolicy: wskazujcie, które są wysokie, a które niskie; małe i duże. Przyjemnego spaceru! 

 
2.Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o przygotowanie kilku rzeczy, które zwykle znajdują się w 

Waszym salonie (dużym pokoju, np. pilot od telewizora, obrazek, ozdoba z parapetu itp.) oraz w 

przedpokoju (np. klucze, buty, parasol, itp.). Proszę, żeby z Waszą pomocą dziecko podzieliło te przedmioty 

na dwa zbiory – salon i przedpokój. Spróbujcie razem nazywać te przedmioty i mówić gdzie one się zwykle 

znajdują, np. „to są buty i one stoją zawsze w przedpokoju” (jeśli dziecko nie mówi, to słucha nazw 

wypowiadanych przez rodzica). Następnie wspólnie odkładacie przedmioty na swoje miejsce.  

 
3.Po ciężkiej pracy zachęcam was do wspólnego drugiego śniadania, proszę nie zapomnieć o myciu zębów! 

 
4. Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o wydrukowanie poniższej karty pracy i razem z dzieckiem 

umieszczenie elementów zgodnie z poleceniem. Po skończeniu pracy, możecie ją wkleić do zeszytu. 

Dziękuję! 

 



 

 

5. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu pomóż swojemu dziecku w skopiowaniu linku i wspólne 

pokazywanie do piosenki o domu. Komu z Was uda się dotrwać do końca? 

 

„Mały domek mam” - https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI 
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – MICHAŁ: 

1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie, masowanie i nazywanie 

tych części ciała). 

2. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu. 

AAC – MICHAŁ: opis zadania pod poniedziałkiem (dla Kuby). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3HP-0XcyKI


ŚRODA 14.04.2021. - Temat: Kuchnia i łazienka. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 
1.Praca w zeszycie: 
KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

ŚRODA 

14.04.2021. 

TEMAT: KUCHNIA I ŁAZIENKA 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 
 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

LEKCJA 

TEMAT: KUCHNIA I ŁAZIENKA 

ŚRODA 

14.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o napisanie etykietek - „łazienka” i „kuchnia” i przyklejenie 

ich wraz z dzieckiem na drzwiach o tych pomieszczeń, nazwanie ich. Następnie proszę o wydrukowanie 

poniższej karty i wykonanie polecenia oraz wklejenie jej do zeszytu. 



 

 

 
2.Zadanie dla wszystkich: Kuchnia - proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania 

według uznania i umycie zębów. 

3. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o napisanie dziecku dużej cyfry 6, zadaniem dziecka jest jej 

wyklejenie za pomocą plasteliny. 

4. Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice możecie do muzyki pobawić się w ruchowo, zadania w ruletce są 

przykładowe, możecie wymyślić własne inscenizacje ruchowe: 

https://wordwall.net/pl/resource/1089510/gimnastyka  
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku. 

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 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim 

unoszeniem kolan) 30 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 30 sek. 
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń. 
 

Ćwiczenia: Wykonujemy 8-10 powtórzeń. 

https://wordwall.net/pl/resource/1089510/gimnastyka


1.Dziecko kozłuje piłkę w miejscu raz prawą, raz 

lewą ręką. 

 
2. Dziecko kozłuje piłkę w marszu lub w biegu na 

wyznaczonym przez rodzica odcinku raz prawą, raz 

lewą ręką. 

 
3. Dziecko kozłuje piłkę poruszając się w różnych 

kierunkach, na sygnał rodzica zmienia rękę 

kozłującą. 
 

 
4.Dziecko na sygnał rodzica kozłuje piłkę, obiega 

pachołek (krzesło) i wraca na miejsce. Zmienia rękę 

kozłującą. 
 

 

5. Dziecko kozuje piłkę poruszając się po okręgu w 

marszu lub w biegu.  
Na sygnał rodzica: 
- zmienia rękę kozłującą, 
- zmienia kierunek biegu. 

 
6. Dziecko kozłuje piłkę slalomem między pachołkami 

(chorągiewkami, krzesłami). Na sygnał rodzica zmienia 

rękę kozłującą. 

 
Ćwiczenie oddechowe: 
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Wykonuje wdech 

nosem, a następnie silnie dmucha na szarfę 

 

RELIGIA: 
Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO 

Drodzy Rodzice, przeczytajcie, proszę, swoim dzieciom. 

Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie 

Państwo w domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej 

zamieszam wizerunek Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć 

na pytania: 

1. Co jest najważniejsze na tym obrazie? 

2. Co dzieje się z Jezusa sercem? 

 

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, 

dawał jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał. 

Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan 

Jezus do siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest 

powyżej. Jedną rękę ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której 



wychodzą dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna powiedziała wszystkim 

ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy przepraszają Boga i 

nie chcą więcej źle czynić. 

Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich 

ludzi. 

 

AAC – KUBA: 
Drogi Rodzicu ! Pomóż dziecku wykonać ćwiczenie według poleceń . 

 

 
 

 



LOGOPEDIA – MICHAŁ, KUBA, KRYSTIAN: 

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE .ZAPROŚ 

DZIECKO ,ABY WRAZ Z TOBA USIADŁO PRZED LUSTREM. RODZIC ODCZYTUJE 

POWOLI GŁOSKĘ „CZ” OBUDOWANĄ SAMOGŁOSKAMI.DZIECKO UMIESZCZA JĘZYK 

NA WAŁKU DZIĄSŁOWYM,WEWNĄTRZ JAMY USTNEJ  ZA GÓRNYMI ZĘBAMI , 

NASTĘPNIE ŁĄCZY ZĘBY ,Z WARG TWORZY DZIÓBEK I KIERUJE STRUMIEŃ 

POWIETRZA PRZEZ ZĘBY NA ZEWNĄTRZ-WYPOWIADA „CZ” 

 

ACZ 

OCZ 

UCZ 

ICZ 

ECZ 

YCZ 

ĄCZ 

ĘCZ 

 

ACZA  

ECZE  

YCZY 

ICZI 

UCZU 

OCZO 

ĄCZĄ 

ĘCZĘ 

 

CZU CZE CZY CZI CZO CZA CZĄ CZĘ 

CZU CZU CZU 

CZA CZA CZA 

CZE CZE CZE 

CZO CZO CZO 

CZI CZI CZI  

CZY CZY CZY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACZĄ 

ACZĘ  

ACZU 

ACZY 

ACZE 

ACZA 

ACZO 

ACZI 

 

ECZA 

ECZO 

ECZU 

ECZI 

ECZY 

ECZE 

ECZĘ 

ECZĄ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



EEG – MICHAŁ: 
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie . 

   Popatrz na obrazek i pokaż. 

    

SAŁATĘ     POMIDORA     OGÓRKA        RZODKIEWKĘ          SZCZYPIOR 

 

 

                                                                        

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa  i zadawaj pytania: 

- co to jest? Odpowiedź- To jest ….. 

-jaki ma kolor?  Odpowiedź - Ma kolor…. 

 

2 Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności 

siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego. 

Zapisz po śladzie cyfry 

 

1  2  3  4  5  6  7  8   

1  2  3  4  5  6  7  8 
 

CZWARTEK 15.04.2021. - Temat: Sprzęty RTV I AGD. 
 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 
1.Praca w zeszycie: 
KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

CZWARTEK 

15.04.2021. 

TEMAT: RTV I AGD. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 
 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 



LEKCJA 

TEMAT: RTV I AGD. 

CZWARTEK 

15.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 
Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie poniższego projektu dom Karola. Zadaniem 

dziecka jest znalezienie w waszym domu podobnych sprzętów AGD i RTV. Spróbujcie nazywać sprzęty, a 

dzieci powtarzają za wami ich nazwy. Karta pracy„Ja i mój świat 3”. Następnie proszę o wklejenie karty do 

zeszytu. 

 

 

2. Zadanie dla wszystkich: proszę o wybranie 1 sprzętu AGD (piekarnik, odkurzacz, mikser, sokowirówka 

itp.) i zaprezentowanie dziecku bezpiecznego użycia tego sprzętu. Jeśli np. wybierzecie odkurzacz, to rodzic 

wkłada wtyczkę do gniazdka, ale dziecko może włączyć przycisk i zacząć odkurzanie. Miłej zabawy! 

Następnie zapraszam na drugie śniadanie. Smacznego! 



3.Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę przeczytać dziecku wiersz Aleksandra Fredry „Paweł i 

Gaweł”: 

„Paweł i Gaweł w jednym stali domu, 

Paweł na górze, a Gaweł na dole; 

Paweł, spokojny, nie wadził nikomu, 

Gaweł najdziksze wymyślał swawole. 

Ciągle polował po swoim pokoju: 

To pies, to zając – między stoły, stołki 

Gonił, uciekał, wywracał koziołki, 

Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju. 

Znosił to Paweł, nareszcie nie może; 

Schodzi do Gawła i prosi w pokorze: 

– Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco, 

Bo mi na górze szyby z okien lecą. 

A na to Gaweł: – Wolnoć, Tomku, 

W swoim domku. 

Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, 

Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. 

Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, 

A tu z powały coś mu na nos kapie.* 

Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. 

Sztuk! puk – zamknięto. Spogląda przez dziurę 

I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie, 

A Paweł z wędką siedzi na komodzie. 

– Co waćpan robisz? – Ryby sobie łowię. 

– Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie! 

A Paweł na to: – Wolnoć, Tomku, 

W swoim domku. 

Z tej to powiastki morał w tym sposobie: 

Jak ty komu, tak on tobie. ”. 

 

4.  Zadanie dla chłopców: chłopcy wraz z rodzicami określają, które z podanych poniżej domów są duże, 

mają kominy i 6 okien, następnie kolorują domy, które pasują do opisu.  



  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy barkowej. 

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

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2min, krążenia ramion w przód i w tył, krążenia bioder, 

skrętoskłony. 
Przybory: 2 ciężarki po 0,5kg lub 2 butelki z wodą. 
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia. 
1.Pozycja stojąca, w odległości kroku od ściany. 

Oprzyj ręce o ścianę. Następnie zegnij mocno ręce w 

łokciach i zbliż ciało do ściany.  Powoli wróć do 

pozycji wyjściowej. 
 

 
 

2.W klęku podpartym tyłem, unieś biodra wysoko 

nad podłogę. Poruszaj się jak „rak”. 

5.W podporze przodem oprzyj się na przedramionach,  

następnie podnieś górną część ciała przechodząc do podporu 

na dłoniach. Wróć do pozycji wyjściowej. 

 
 

6.Pozycja stojąca,  w dłoniach butelki z wodą lub ciężarki.  

Ugnij ręce w łokciach, podnosząc ciężarek do napięcia 

mięśni. Następnie powoli opuść rękę.  Ćwicz naprzemiennie 



 
 

3.W klęku podpartym, unieś stopy, skrzyżuj nogi. 

Opuść górną część ciała uginając ręce w łokciach. 

Zgięte łokcie powinny utworzyć kąt prosty. 

Następnie prostując ręce, powróć do klęku 

podpartego. 

 
 

4. Usiądź na krześle, chwyć oburącz jego krawędzie. 

Przesuń biodra do przodu, by nie dotykały krzesła. 

Zegnij ręce w łokciach, opuść biodra. Następnie 

wyprostuj powoli ręce i wróć do pozycji wyjściowej. 
 

 
 

raz prawą, raz lewa ręką.  
 

 
7.Pozycja stojąca, w dłoniach trzymamy butelki z wodą. 

Unosimy ręce bokiem do wysokości barków. Następnie 

powoli opuszczamy. 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę  - wdech 

nosem. Opuszczamy ramiona – wydech ustami. 

 

REWALIDACJA – KUBA I KRYSTIAN: 
Temat: Zabawa w sklep.  Zakupy cz.I.  
Drogi Rodzicu! 
Dzisiaj proponuję Wam zabawę w sklep. Proszę przygotować kilka gazetek reklamujących artykuły w wybranych 

marketach. Przygotujcie nożyczki, ołówek, długopis, 5 kartek bloku rysunkowego A-4 i klej. Wybierzcie gazetkę z 

ulubionego marketu. Nazwijcie market, w którym będziecie robić zakupy np. KUFLAND, ALDI czy inny. Dzisiejsze 

zajęcia będą dotyczyły działu z artykułami spożywczymi. 
Zadania: 

1.Powtórzcie kilka razy nazwę działu: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.   
2.Poszukajcie stronek dotyczących tego działu a następnie nazwijcie stanowiska w tym sklepie: 

- WARZYWA I OWOCE, 
- MIĘSO I WĘDLINY, 
- PIECZYWO, 
- NAPOJE, 
- NABIAŁ. 
3. Powtórzcie kilka razy nazwy tych stanowisk. 
4. Nazwijcie artykuły sprzedawane na poszczególnych stanowiskach odpowiadając na pytanie: Co możemy kupić na 

stanowisku WARZYWA I OWOCE?, Co możemy kupić na stanowisku MIĘSO I WĘDLINY?  I tak samo z 

pozostałymi stanowiskami. 
5. Wytnijcie wszystkie wymienione artykuły. Pomieszajcie. 
6. Rodzic ołówkiem na każdej kartce wielkimi drukowanymi literami pisze nazwę stanowiska  w sklepie. Przykład: 

WARZYWA I OWOCE 
 

 

 

 

 

 

 

MIĘSO I WĘDLINY 



 7. Dziecko długopisem poprawia po śladzie nazwy stoisk. 
8. Uporządkujcie i wklejcie artykuły na odpowiednich kartkach. 
9. Zachowajcie kartki na następne zajęcia. 
Dziękuję za wykonane zadanie i poproszę o wysłanie zdjęcia gotowej pracy. 
 

MICHAŁ: 
Temat:. Utrwalanie litery„a”, „A” − pisanej i drukowanej. Określanie miejsca głoski „a” w słowie. 

Wprowadzenie pojęcia „samogłoska”. Ćwiczenia w pisaniu liter: „a”, „A.” 

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!!! 

3. Proszę uruchomić komputer i internet. 

4. W wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:  

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_JESIEN_1_1_5_24_p1 

Polecenia dla Dziecka: 

1. Kliknij na głośniczek na ilustracji i odsłuchaj krótkiej historyjki. Dwa albo nawet trzy razy. Kliknij 

na strzałkę po prawej stronie i przejdź do następnego zadania. 

2. Obejrzyj ilustrację i przejdź do następnego zadania. 

3. Tutaj kliknij w ruchomą figurkę na ilustracji. W ten sposób „załadujesz” zadanie. 

4. Kliknij na głośniczek i odsłuchaj treść zadania – zabawy z głoską „a”. Wykonaj polecenia i przejdź 

strzałką do następnej strony. 

5. Kliknij na głośniczek i odsłuchaj polecenie. Klikaj na wszystkie obrazki i odsłuchaj nazwy 

przedmiotów znajdujących się na nich. Staraj się je powtórzyć kilka razy. Przejdź do następnej 

strony. 

6. Posłuchaj jak dzielimy wyrazy na sylaby i na głoski. Powtarzaj za lektorem. Przejdź do następnej 

strony. 

7. Pisz po śladzie lub samodzielnie literę A,a.  

 

To było ostatnie zadanie. Dziękuję bardzo. Myślę, że dobrze się bawiliście. 

 

TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN: 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp. 

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

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń.  ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad prosty, dziecko oparte o ścianę. 

Dłonie oparte na podłodze z boku. 

Ruch: Naprzemienne maksymalne 

zgięcia grzbietowe podeszwowe stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 10 razy. 

Uwagi:  Rodzic prowadzi i wspomaga 

ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad prosty, dziecko 

oparte o ścianę. Dłonie oparte na 

podłodze z boku. Podeszwy stóp 

złączone. Ruch: Wyprost nóg w 

stawach kolanowych z 

utrzymaniem złączonych 

podeszwami stóp. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. Uwagi: Zwrócenie 

bacznej uwagi aby kolana były 

rozchylone na zewnątrz i stopy 

były złączone. Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_JESIEN_1_1_5_24_p1


 

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, dziecko 

oparte o ścianę. Ruch: Odwracanie 

stóp dłońmi „lusterko”. Powtórzenia: 

2 serie po 5 razy. Uwagi:  Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch dziecka.  

Ćw. nr 6) P.w.- Siad ugięty z 

rozchylonymi kolanami, dziecko 

oparte o ścianę. dłonie oparte na 

podłodze z boku. Ruch: 

„Klaskanie” podeszwową stroną 

stóp. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. Uwagi:  Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dziecko 

oparte o ścianę. Dłonie oparte na 

podłodze z boku. Ruch: Przekładanie 

zgiętej nogi w stawie kolanowym nad 

druga wyprostowaną. Powtórzenia: 2 

serie po 5 razy. Uwagi:  Rodzic 

prowadzi i wspomaga ruch dziecka. 

Ćwiczenie wykonujemy, prawą i lewą 

nogą. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny, 

dziecko oparte o ścianę. Dłonie na 

kolanach. Ruch: Spychanie kolan 

w dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 

razy. Uwagi:  Rodzic prowadzi i 

wspomaga ruch dziecka. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze lub 

wyprostowane. Ręce wyprostowane 

leżą na podłodze wzdłuż tułowia. 

Rodzic w siadzie klęcznym,  z dłońmi 

opartymi na klatce piersiowej dziecka. 

Ruch: Wdech nosem, a następnie 

wydech ustami. Rodzic uciskając 

klatkę piersiową dziecka wspomaga 

wydech. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, 

nogi ugięte, stopy oparte na 

podłodze lub wyprostowane. Ręce 

wyprostowane leżą na podłodze 

wzdłuż tułowia. Rodzic w siadzie 

klęcznym, z dłońmi opartymi na 

klatce piersiowej dziecka. Ruch: 

Wdech nosem, rodzic uciskając 

klatkę piersiową dziecka utrudnia 

wdech. Na „szczycie” wdechu 

rodzic zwalnia opór, co powoduje 

pogłębienie wdechu. Następnie 

przedłużony wydech ustami. 

Powtórzenia: 3 razy. 
Bibliografia:1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.   

2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

TERAPIA RUCHOWA – MICHAŁ (Krystian – piątek!): 

Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej. 
 

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

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń.   ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany. 

Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń 

pod odcinkiem lędźwiowym 

kręgosłupa. Ruch: Napięci mięśni 

brzucha z przyciśnięciem odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do ściany. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 
 

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch: Marsz z 

zachowaniem postawy 

skorygowanej na odcinku ok. 2-

2,5 metra. Powtórzenia: 3 razy. 



 

Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do 

ściany. Plecy przylegają do ściany. 

Jedna dłoń pod odcinkiem 

lędźwiowym kręgosłupa. w postawie 

skorygowanej. Ruch: Napięci mięśni 

brzucha z przyciśnięciem odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do ściany. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 6) P.w.-  Stanie tyłem do 

ściany w postawie skorygowanej. 

Ruch-Krok w przód z 

zachowaniem postawy 

skorygowanej. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. 

 

Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi 

ugięte, stopy oparte na podłodze. 

Jedna dłoń leży pod odcinkiem 

lędźwiowym kręgosłupa. Ruch: 

Równoczesny wyprost obu nóg przez 

przesuwanie stóp po podłodze z  

kontrolą przyleganie odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa do podłogi.  

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie 

skorygowanej. Ruch: Marsz na 

odcinku ok. 2-2,5 metra z 

wykonywaniem: wdech nosem w 

czasie trzech kroków i 

przeniesieniem wyprostowanych 

rąk w górę w skos, wydech ustami 

w czasie pięciu kroków i 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia: 

3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany. 

Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch: Wdech nosem z jednoczesnym 

wznosem rąk w górę, wydech ustami z 

jednoczesnym opuszczeniem rąk w 

dół. Powtórzenia: 3 razy. 
 

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do 

ściany. Pięty, biodra, plecy i głowa 

przylegają do ściany. Ręce 

wyprostowane wzdłuż tułowia. 

Ruch: Dociskanie barków do 

ściany z jednoczesną rotacją 

zewnętrzną rąk, a następnie 

powrót rąk do pozycji wyjściowej. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 
 

PIĄTEK 16.04.2021. - Temat: Gdzie mieszkam? 

 

Drodzy rodzice proszę o pomoc swojemu dziecku w wykonywaniu wszystkich zadań i poleceń. 

Dziękuję! 

 
1.Praca w zeszycie: 
KRYSTIAN: rodzic wpisuje do zeszytu poniższy tekst i razem z Krystianem pisze po śladzie. 

 

WIOSNA 

KWIECIEŃ 

PIĄTEK 

16.04.2021. 

TEMAT: MÓJ DOM. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 

KUBA I MICHAŁ: 
 

Rodzic rysuje w zeszycie chłopcu liniaturę ołówkiem (na 4 kratki każda linia) i wpisuje każdą linijkę 

poniższego tekstu w osobną linię: 

 

 



LEKCJA 

TEMAT: MÓJ DOM. 

PIĄTEK 

16.04.2021. 

DZIŚ JEST…… (POCHMURNO, SŁONECZNIE, DESZCZOWO itp.– w zależności od pogody). 

Pod tekstem rysujecie symbol pogody (chmura, słońce, deszcz…). 

 
Zadanie dla wszystkich: rozmowa o miejscu zamieszkania: rodzicu opowiedz swojemu dziecku gdzie 

mieszkacie, czy jest to wieś czy miasto, czy mieszkacie w bloku, kamienicy czy domku? Jeśli macie 

możliwość, wyjdźcie na dwór i pooglądajcie Waszą najbliższą mieszkalną okolicę. A może macie zdjęcia 

miejsc, w których mieszkaliście kiedyś? Pokażcie dziecku.  

 
Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie poniższego projektu domu i uzupełnienie go 

razem z dzieckiem według wzoru oraz narysowanie dachu po liniach. 

 
Zadanie dla wszystkich: zapraszam do zabawy „szybko – wolno” według metody Magdaleny Krawczun. 

Uwaga rodzicu – chłopcy dopiero zaczęli się uczyć zabaw według tej metody, więc potrzebują waszego 



pełnego wsparcia. Zabawa polega na tym, że: leci szybko muzyka – energicznie stukacie otwartymi dłońmi o 

kolana, wolna muzyka – wolno stukacie o kolana. Muzykę możecie zapętlić i wykonać ją kilka razy. Miłej 

zabawy!  

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

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Obwód ćwiczebny. 

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 8 powtórzeń każdego ćwiczenia w trzech obwodach ćwiczebnych. 

Przerwa między obwodami do 2 minut.  
1.Dziecko odbija piłkę mocno od podłogi i przebiega pod 

nią. 
 

 
 

2.Rodzic rzuca piłkę w stronę dziecka, a ono stara się odbić 

piłkę głową do rodzica. 

 
 

3.Dziecko w siadzie prostym. Przetacza piłkę pod 

wyprostowanymi i złączonymi nogami 

 
 

4.Dziecko w leżeniu na plecach przy ścianie.  Nogi ugięte, 

stopami trzyma piłkę i toczy ją po ścianie w górę i w dół. 

 
 

5.Dziecko w siadzie skrzyżnym kozłuje piłkę oburącz, 

następnie jednorącz raz prawą, raz lewą ręką. 

 
 

6.Rodzic toczy piłkę, dziecko w podporze tyłem unosi 

biodra i broni się przed trafieniem piłki. 

 
 

7.Dziecko w siadzie prostym z piłką na stopach unosi 

powoli nogi – piłka toczy się w stronę bioder, następnie 

unosi biodra (podpór tyłem) i piłka toczy się po nogach do 

stóp. 

 
 

8.Dziecko w leżeniu przodem trzyma w dłoniach piłkę. 

Unosi ręce nad podłogę i tara się kozłować piłkę. 

 
 

9. Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. 

Trzymając się kolan przetaczają się na plecy, a następnie 

starają się wrócić do przysiadu. 

 
 

Ćwiczenia oddechowe:  
Wdech nosem, wydech ustami – dmuchnięcie w 

piłeczkę/kulkę z papieru. Powtarzamy 4 razy. 

 

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


RELIGIA: 
Temat: PAN BÓG ZAWSZE PRZEBACZA GRZECHY, JEŚLI LUDZIE ŻAŁUJĄ I PRZEPRASZAJĄ 

Drogi Rodzicu, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst, jeżeli posiadasz dostęp do Internetu to proszę 

obejrzeć film (link zamieszczony poniżej).  

 

Pan Bóg czeka na powrót tych ludzi, którzy od Niego odeszli. Odchodzimy od Pana Boga gdy popełniamy 

grzech czyli nie przestrzegamy przykazań. Wrócić możemy do Niego gdy żałujemy popełnionych grzechów, 

pragniemy się poprawić i wyznajemy nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przepraszamy 

za złe uczynki Boga i ludzi, których skrzywdziliśmy. 

 

Poniżej  zamieszczam link do filmu z przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Proszę obejrzyjcie i zobaczcie jak 

Ojciec czyli sam Bóg czeka na grzesznika i mu przebacza 

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0 
 

Zadanie 

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci, bardzo proszę pomódlcie się razem wieczorem o ustanie pandemii 

koronawirusa. Pamiętajcie, proszę, że każdą modlitwę zaczynamy i kończymy znakiem krzyża świętego. 

Zadanie do wykonania 

Proszę narysować na kartce krzyż, a pod nim napisać słowo PRZEPRASZAM w kolorze czerwonym. 

Wykonaną pracę proszę sfotografować i przesłać wychowawcy lub nauczycielowi religii. 

 

TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN opis u Michała w czwartek!!! 

 

TERAPIA RUCHOWA – MICHAŁ: 
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp. 
 

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

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

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

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń.    ZDJĘCIA/RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE. 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – 

Siad prosty. Ręce oparte na podłodze  

z tyłu. Ruch: Maksymalne zgięcie 

grzbietowe stóp. Powtórzenia: 2 serie 

po 5 razy. 
 

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, 

przed krzesłem na podłodze leży 

laska (kij od szczotki). Palce 

stóp zawinięte na lasce. 
Ruch: Przestawianie stóp 

krokiem dostawnym w bok, z 

przyciskaniem palców do laski. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.   

 

Ćw. nr 2) P.w.-Siad ugięty. Podeszwy 

stóp złączone. Ruch: Wyprost nóg w 

stawach kolanowych, z utrzymaniem 

złączonych podeszwami stóp. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  

 

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle, 

laska ustawiona pionowo przed 

krzesłem, trzymana rękoma. 

Palce stóp zawinięte na lasce. 

Ruch: Przestawianie stóp jedna 

nad drugą po lasce. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Palce stóp powinny być 

cały czas zawinięte na lasce. 

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0


 

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

krzesłem na podłodze leży laska (kij 

od szczotki). Palce stóp oparte na 

lasce, pięty w górze. Ruch: 

Przesuwanie laski jak najdalej w 

przód, bez dotykania piętami podłogi. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie.  

Ruch: Wdech nosem, z 

uniesieniem rąk w górę, a 

następnie wydech ustami, ze 

skłonem tułowia w przód. 

Powtórzenia:  3 razy. 

 

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

oparte na lasce  (kij od szczotki), 

leżącej na podłodze. Ruch: Naciskanie 

stopami na laskę i toczenie laski w 

przód i w tył. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy.   

 

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. Na 

podłodze, przed stopami leży 

laska (kij od  

„szczotki”), palce stóp zawinięte 

na lasce. Ruch: Przesuwanie się 

w bok krokiem dostawnym z 

przyciskaniem palców do laski. 

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.  
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP.  Warszawa 1998 r. 
 

REWALIDACJA – KUBA I KRYSTIAN: 
Temat: Zabawa w sklep.  Zakupy cz.II.  
Drogi Rodzicu! 
Dzisiaj proponuję Wam zabawę w sklep. Proszę przygotować kilka gazetek reklamujących artykuły w wybranych 

marketach. Przygotujcie nożyczki, ołówek, długopis, 5 kartek bloku rysunkowego A-4 i klej. Wybierzcie gazetkę z 

ulubionego marketu. Nazwijcie market, w którym będziecie robić zakupy np. KUFLAND, ALDI czy inny. Dzisiejsze 

zajęcia będą dotyczyły działu z artykułami spożywczymi. 
Zadania: 

1.Powtórzcie kilka razy nazwę działu: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.   
2.Poszukajcie stronek dotyczących tego działu a następnie nazwijcie stanowiska w tym sklepie: 

- MROŻONKI, 
- RYŻE, KASZE, MAKARONY, 
- KONSERWY, 
- PRZYPRAWY, 
- SŁODYCZE. 
3. Powtórzcie kilka razy nazwy tych stanowisk. 
4. Nazwijcie artykuły sprzedawane na poszczególnych stanowiskach odpowiadając na pytanie: Co możemy kupić na 

stanowisku MROŻONKI?, Co możemy kupić na stanowisku  KONSERWY?  I tak samo z pozostałymi stanowiskami. 
5. Wytnijcie wszystkie wymienione artykuły. Pomieszajcie. 
6. Rodzic ołówkiem na każdej kartce wielkimi drukowanymi literami pisze nazwę stanowiska  w sklepie. Przykład: 

MROŻONKI 
 

 

 

 

 

 

 

SŁODYCZE 

 7. Dziecko długopisem poprawia po śladzie nazwy stoisk. 
8. Uporządkujcie i wklejcie artykuły na odpowiednich kartkach. 
9. Zachowajcie kartki na następne zajęcia! 
Dziękuję za wykonane zadanie i poproszę o wysłanie zdjęcia gotowej pracy. 
 

REWALIDACJA – MICHAŁ: 
Temat : Utrwalanie  litery A  w  grach i zabawach ruchowych. 

Witaj! Witajcie Rodzice! 

Dzisiaj będziemy utrwalać poznaną na ostatnich zajęciach literkę A. Będziemy potrzebować kilka 

przedmiotów  zaczynających  się literką A. Może to być aparat, anioł, arbuz, ananas i co tam jeszcze 



wymyślicie. Potrzebujemy również kartkę papieru A – 4, pisak i plastelinę w dowolnym kolorze. 

Skorzystamy także z internetu. 

Zaczynamy! 

1. Zajęcia na dywanie. Proszę, aby Dziecko i Rodzic wygodnie  sobie usiedli. Rodzic niech obejmuje 

dziecko od tyłu. Przed sobą proszę ułożyć wynalezione przedmioty zaczynające się literką A. 

2. Proszę w internecie wyszukać piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=2KOHU0lf_JY  i 

powtórzyć  dwa, trzy razy a Dziecko niech wybiera i odkłada wymienione w piosence przedmioty.  
3. Przejdźcie do stolika i obejrzyjcie na stronie internetowej 

https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/litera-

a?mediatype=photography&phrase=litera%20a&sort=mostpopular  wszystkie obrazy dla litery A,a 
4. Proszę podać  Dziecku kartkę, pisak i plastelinę. 

5. Proszę aby Dziecko na podstawie któregoś ze wzorów narysowała pisakiem literę A, a następnie 

wykleiła ją plasteliną. Przy wyklejaniu proszę powtarzać „Aaaaa…” 

6. Na zakończenie wspólnie zaśpiewajcie piosenkę o literce A. 

https://www.youtube.com/watch?v=2KOHU0lf_JY
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/litera-a?mediatype=photography&phrase=litera%20a&sort=mostpopular
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/litera-a?mediatype=photography&phrase=litera%20a&sort=mostpopular

