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część I -zajęcia lekcyjne 

część II - zajęcia wspomagające 

część I -zajęcia lekcyjne 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: 

W trosce o naszą planetę 

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

Kto to jest ekolog? 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.  

Zajęcia wstępne. Określamy  datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy 

w zeszycie tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór. 

………..    kwietnia  2021r. 

dzień tygodnia    ………………….    temperatura ……………. 

pogoda …………………… 

Temat:  Kto to jest ekolog? 

Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.  

1. Poszukaj w książce „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 35- „Kto to jest 

ekolog?” Jest to krzyżówka. Uzupełnij ją  według instrukcji. Zrób zdjęcie, 

wyślij do mnie, a gotową wypełnioną przez ciebie kartę wklej do zeszytu.  

2. Z książki „Lubię wiosnę, lubię lato" – biedronka uzupełnij kartę  nr 30 i 31. 

(po wykonaniu zadania katy wklej do zeszytu)  

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Kto to jest ekolog? 

Ekolog to osoba, która dba i chroni  środowisko, stara się chronić naszą Planetę.  

Następnie posłuchaj lub przeczytaj sam „Jak chronić środowisko?” – tekst na 

kolejnej stronie  i porozmawiaj o tym  z rodzicami.  

 



Jak chronić środowisko? Dobre rady przepisz do zeszytu. 

 

Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania 
lub rysowania.   
W ten sposób chronisz drzewa (z których 
robiony jest papier) przed wycinaniem  
i wytwarzasz mniej śmieci. 
 

  

Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, 
wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już 
nie będziesz  z nich korzystał. W ten sposób 
oszczędzasz energię. 
 

  

Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. 
Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel. 
Dokręcaj krany. W ten sposób oszczędzasz 
wodę. 
 

  

Zacznij segregować odpady  w domu.  
W ten sposób ograniczasz ich ilość.  
Posegregowane odpady to cenne surowce  
wtórne, które można ponownie wykorzystać. 

  

Zwracaj uwagę innym, gdy śmiecą. Sprzątaj  
po swoim psie gdy wychodzisz  z nim na 
spacer. W ten sposób dbasz o czystość 
swojego otoczenia. 
 



Zajęcia rozwijające kreatywność - 3g 

        Wykonaj duży plakat „Jak dbamy o naszą Ziemię” (sklej do tego 9 kartek A4).        

        Wykorzystaj do zrobienia plakatu kolorowe reklamówki sklepowe, które  

        znajdziesz w każdym markecie. Pomysł należy do Ciebie.  

         Po wykonaniu plakatu  wyślij do mnie zdjęcie.  

wychowanie fizyczne   

Temat: Zabawy utrwalające części ciała. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka:  Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia ramion w przód; krążenia ramion w tył; 

krążenia bioder. 

 

Zabawy przy muzyce: 

Drodzy Rodzice, udostępnijcie dzieciom nagrania z zabawami ruchowymi utrwalającymi części ciała: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY 

 

Zabawy z pokazywaniem: 

Proszę o odczytanie dzieciom wierszyków – zabaw ruchowych z pokazywaniem części ciała: 

1.Części ciała 
Ręce do machania (dzieci machają rękami) 

nogi do skakania (dzieci tupią) 

palce do liczenia (dzieci pokazują palce) 

a zęby do mycia (dzieci szeroko się uśmiechają) 

Głowa do kiwania (dzieci kiwają głową na tak lub 

nie) 

uszy do słuchania (dzieci nadstawiają uszy) 

oczy do mrugania (dzieci mrugają powiekami) 

usta do śpiewania (dzieci śpiewają NANANA). 

2.Głowa, ramiona 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

(dzieci pokazują wszystkie wymieniana części ciała i 

twarzy) 

 

 

Zabawy rozciągające: 
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 „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 

                                   

                                                                 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI
https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY


WTOREK   20.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

Dzień Ziemi 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.  

Zajęcia wstępne. Określamy  datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy 

w zeszycie tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór. 

………..    kwietnia  2021r. 

dzień tygodnia    ………………….    temperatura ……………. 

pogoda …………………… 

Temat:  Dzień Ziemi   

Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.  

1. Poszukaj w książce „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 36 - „Dzień Ziemi”. 

Uzupełnij kartę  według instrukcji. Gotową wypełnioną przez ciebie kartę 

wklej do zeszytu.  

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

 

Porozmawiaj z mamą do jakich pojemników wrzucamy odpowiednie śmieci.  

 



Napisz w tabelce rodzaje wyrzucanych przez ciebie śmieci umieszczając je  

w odpowiednim pojemniku. Przerysuj tabelkę do zeszytu i wpisuj w nią wyrazy.    

Pojemnik 

niebieski 

Pojemnik 

żółty 

Pojemnik 

zielony 

Pojemnik 

brązowy 

Pojemnik 

czarny 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

czytaj wyrazy i wpisuj je do tabelki  

 trawa        skorupki jajek        karton         papier       gazety       obierki warzyw     

  

fusy kawy          puszki           pieluchy        książki           karton  po soku            

 

butelki            karton  po mleku               paragony            odchody zwierząt    

 

Zajęcia rozwijające kreatywność  

Pokoloruj obrazek używając odpowiednich kolorów do oznaczenia pojemników.  

 

 



wychowanie fizyczne   

Temat: Improwizacje ruchowe. Zabawy przy muzyce. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Rozgrzewka:  

Proszę udostępnić dzieciom nagranie z rytmiczną rozgrzewką: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Rozgrzewka przy braku dostępu do Internetu: Trucht w miejscu 2-3min., krążenia ramion w przód, 

krążenia ramion w tył, pajacyki, przysiady. 

 

Improwizacje przy muzyce: 

Proszę o włączenie ulubionej muzyki dziecka. Dziecko odczuwa muzykę i wyraża ją w ruchu (tańczy, 

biega, skacze, porusza się oddając rytm, zmienne tempo i nastrój muzyki) 

 

Przykładowa improwizacja ruchowa przy muzyce z chusteczkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=rBHa1hhjekI 
 

Improwizacja ruchowa przy muzyce z tasiemkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=gW7QOE7zp7g 
 

Zabawy rozciągające: 
1. .Zabawa „Budowanie domu”. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i „buduje dom”. 

Podnosi jedną rękę i ustawia dłoń nad głową – to jest 

„parter”. Następnie nad głową, nad pierwszą dłonią 

ustawia drugą dłoń – „pierwsze piętro”. Tak kolejno 

buduje piętra do maksymalnego wyciągnięcia rąk w 

górę. Na koniec „buduje dach” – łącząc w górze palce 

obu dłoni. 

 
 

2. 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. 
 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność -2g 

        Wyklej wydzieranką  papierową prezentowane pojemniki. Pamiętaj używaj        

        małych kawałków skrawków papieru. Jeśli nie możesz wydrukować obrazka      

       odrysuj  go z   monitora.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=rBHa1hhjekI
https://www.youtube.com/watch?v=gW7QOE7zp7g


 

ŚRODA  21.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

Recykling 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.  

Zajęcia wstępne. Określamy  datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy 

w zeszycie tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór. 

………..    kwietnia  2021r. 

dzień tygodnia    ………………….    temperatura ……………. 

pogoda …………………… 



Temat:  Recykling   

Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.  

1. Poszukaj w książce „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 37- „Recykling”. 

Uzupełnij karty – czytaj i uzupełniaj zadania według instrukcji. Gotową 

wypełnioną przez ciebie kartę wklej do zeszytu.  

2.  Co oznacza słowo RECYKLING.   Napisz w zeszycie.  

 

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g 

Wyklej plasteliną   znaczek  recyklingu.  Wydrukuj lub odrysuj znaczek. 

 

 

 



wychowanie fizyczne 

 Temat: Zabawy z czworakowaniem. 

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. 

1. Dziecko chodzi na czworakach z 
wyprostowanymi nogami i wysoko 
uniesionymi biodrami. 

 
 
2.Dziecko w klęku podpartym chodzi na 
czworakach, uginając ręce w łokciach i lekko 
dotykając nosem podłoża (udaje kury 
zbierające ziarenka). 

 
 
3.Dziecko chodzi na czworakach popychając 
piłkę głową. 

 
 
4.Dziecko w klęku podpartym nie odrywając 
dłoni i kolan, uginając ręce, uderza piłkę 
głową. Stara się, aby piłka potoczyła się jak 
najdalej. 

 
 
5.Dziecko j/w stara się trafić piłką do 
„bramki” (między dwa przedmioty). 

 
 
6.Na czworakach przechodzi pod laską. 

 

7. Rodzic stoi w rozkroku. Dziecko biega na 
czworakach wokół jego nóg, wykonując ósemki. 

 
 
8.Rodzic trzyma pionowo obręcz, dziecko na 
czworakach przechodzi przez obręcz, następnie 
obiega rodzica. 

 
 
9.Rodzic wolno toczy obręcz, dziecko stara się 
przejść przez nią. 

 
 

Ćwiczenie oddechowe: 

Zrób wdech nosem i unieś ramiona w kierunku 

szyi. Zrób wydech ustami opuszczając ramiona. 

 

Źródło: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Joyce Gavin „Pilates”. 



religia 

KATECHEZA 1 

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. 

 

 

 

 

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


CZWARTEK  22.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

Segregacja odpadów – drugie życie śmieci 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 

Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.  

Zajęcia wstępne. Określamy  datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy 

w zeszycie tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór. 

………..    kwietnia  2021r. 

dzień tygodnia    ………………….    temperatura ……………. 

pogoda …………………… 

Temat:   Segregacja odpadów – drugie życie śmieci 

Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.  

1. Poszukaj w książce „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 38- „Segregacja 

odpadów-  drugie życie śmieci” (jest dwustronna). Uzupełnij karty  według 

instrukcji. Zrób zdjęcie, wyślij do mnie, a gotowe wypełnione przez ciebie 

karty wklej do zeszytu.  

2. Czas na matematykę. Policz wykorzystując Wasze liczydła lub nakrętki  

 z butelek, które macie w domu. 

 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność-2g 

- oglądnij film edukacyjny o tym jak dbać o naszą planetę:  

link https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 

- śpiewaj piosenkę „Segregacja śmieci” razem   z  wykonawcą i rapuj z nim: 

link  https://www.youtube.com/watch?v=L0saEsaDPG4 

- piosenka „Elektrośmieci”  – jak dbamy o Planetę : 

link  https://www.youtube.com/watch?v=QbxlvbgCnBA 

 

 

wychowanie fizyczne  

Temat:  „Ruch jest łatwy” - jak zamienić bierność na aktywność?  

Proszę Rodziców o pokazanie dzieciom rysunków i przeczytanie pytania.  

Uczniowie wskażcie właściwą odpowiedź:  

 

Które postępowanie jest właściwe? 

                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

Udowodnijcie dziś swoją aktywność i pobawcie się. Możecie potańczyć, poturlać się na 

dywanie, porzucać do celu, poodbijać balonem, pojeździć rowerem lub pograć w piłkę. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ
https://www.youtube.com/watch?v=L0saEsaDPG4
https://www.youtube.com/watch?v=QbxlvbgCnBA


kółko pozalekcyjne 

Kółko plastyczne „Kolorowy świat dzieci”– 22.04.2021r. 

Opracowała: B. Góra 

Temat: Bocian- wyklejanka z materiałów mieszanych. 

 

Drodzy rodzice 

 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. 

W zależności jakie materiały posiadacie uczeń może wykleić bociana z gotowych płatków 

higienicznych lub wykleić schemat bociana bibułką, watą lub skrawkami tkaniny, włóczki.  

 

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 ona mi je przekaże.  

Dziękuję bardzo za współpracę. 

 

Oto propozycje prac z bocianami: 

 

 

 

 

 

 



Schemat bociana do wyklejania 

 

 

 



PIĄTEK   23.04.2021 

Temat ośrodka dziennego: 

Liczymy nakrętki 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne-2g 

Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.  

Zajęcia wstępne. Określamy  datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy 

w zeszycie tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór. 

………..    kwietnia  2021r. 

dzień tygodnia    ………………….    temperatura ……………. 

pogoda …………………… 

Temat:  Liczymy nakrętki 

1. Drogi rodzicu proszę pomóc odczytać treść tekstu i porozmawiać o tym.   

Zbieranie nakrętek wiąże się z akcją charytatywną, którą prowadzą rodzice 

naszych dzieci szkolnych. My zbieramy dla Kingi – pamiętacie szklane pudełko 

w klasie. W ten sposób Kinga ma możliwość zbierać finanse na swoje potrzeby 

rehabilitacyjne. Zakrętek musi być nazbieranych bardzo dużo. Dlatego nadal 

zbierajmy dla Kingi 

 

                                            

 

 

Nakrętki są zbierane i oddawane do skupu do przetworzenia na inny produkt.  

Nakrętki są tak cenne, bo są wykonane z czystego polimeru PET, podczas gdy 

butelki zrobione są z plastiku o innym składzie. To ważne, bo nakrętki dużo 

łatwiej poddać recyklingowi, a to oznacza, że proces sam w sobie jest tańszy  

i bardziej opłacalny. Nakrętki z czystego polietylenu bez problemu zamienia się 

w specjalny granulat. Z niego można szybko robić następne plastikowe nakrętki, 

opakowania, a nawet rury PCW. Co więcej do przetworzenia plastik ze 

zbieranych przedmiotów można też  ponownie wykorzystać w produkcji np. 

worków na śmieci.  

Przy okazji zbiórki nakrętek pomagamy także chronić środowisko. Butelki bez 

nakrętek łatwiej zgnieść, co obniża koszty ich magazynowania oraz przewożenia.  

 

2. Po przeczytaniu tekstu napisanego na zielono  przepisz go do zeszytu.  

 



3. „Matematyczne zabawy z nakrętkami”- 

„Zabawa z nakrętkami” 

Do tego zadania będą Wam potrzebne kolorowe nakrętki. Będziemy kategoryzowali 

i utrwalali kolory, segregowali elementy, ćwiczyli równowagę nosząc nakrętki na 
głowie. 

 podziel wszystkie nakrętki, które przygotujesz sobie do pracy  na kolory, 

policz, ile nakrętek jest danego koloru, których jest najwięcej? 

 wyszukaj w swoim domu przedmiotów w kolorze nakrętek 

 wyrusz na spacer po swoim domu z nakrętką na głowie 

 wykorzystaj nakrętki do swobodnych zabaw- być może ułożysz z nich jakieś 

piękne rośliny bądź zwierzęta zamieszkujące Ziemię – po ułożeniu wzoru 

zrób zdjęcie i wyślij do mnie. 

 „Słyszę i liczę”  

 

Ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.  Rodzic wrzuca do kubka 

określoną liczbę nakrętek w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć. Następnie 
dziecko  układa przed sobą tyle samo nakrętek podpisując je odpowiednią cyfrą.   

W celu sprawdzenia dzieci wysypują z kubka liczmany i liczą. Można wykorzystać 

np. nakrętki,  fasolę, groch. Można pobawić się w dodawanie i odejmowanie. Należy 
wtedy robić pauzy pomiędzy wrzucaniem kolejnych guziczków. 

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g 

Wyjmij wszystkie nakrętki, które masz w domu i spróbuj zrobić super ludziki. 

Potrzebna nam będzie do tego plastelina, która sklei elementy. Jeśli nie masz 

nakrętek to wykorzystaj inne materiały do recyklingu - zrób coś fajnego i bardzo  

ciekawego. Może robot, kwiatek.  Pomysły mają być Twoje.  

Do dzieła. Po zakończeniu zadania  posprzątaj miejsce pracy.  

   

Wyślij do mnie zdjęcia.  

 



religia 

KATECHEZA 2 

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


część II - zajęcia wspomagające 

PONIEDZIAŁEK 

terapia ruchowa p. Hendzak   Aleksandra J. Norbert Z.  

Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie nadmiernie napięte i przykurczone. 
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 -

Stanie. Ręce wyprostowane wyciągnięte w 

górę. Ruch: Skłon tułowia w przód, 

wytrzymać ok. 4-6 sekund i powrót do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia:  2 serie 

po 6 razy. 
 

Ćw.5) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi ugięte, 

stopy oparte na podłodze. Ręce w pozycji 

„skrzydełek” leżą na podłodze. Ruch: 

Przyciąganie kolan do klatki piersiowej. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

 

Ćw.2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna noga 

wyprostowana leży na podłodze, druga 

noga ugięta, kolano przyciągnięte do klatki 

piersiowej. Ręce trzymają kolano nogi 

ugiętej. 

Ruch: Przyciąganie rękoma kolano ugiętej 

nogi do klatki piersiowej. Powtórzenia: 2 

serie po 6razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia 

barki powinny przylegać do podłogi. 

 

Ćw.6) P.w.- Leżenie tyłem. Ręce w pozycji 

„skrzydełek” leżą na podłodze. Jedna 

noga ugięta oparta na podłodze, druga 

noga wyprostowana leży na podłodze. 

Ruch: Uniesienie wyprostowanej nogi do 

pionu. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy prawą i 

lewą nogą. 

 

Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte, 

stopy oparte na podłodze. Ręce 

wyprostowane, leżą na podłodze przy 

biodrach. Ruch: Wdech nosem, z 

przesunięciem rąk po podłodze w stronę 

głowy, a następnie wydech ustami, z 

jednoczesnym przeniesieniem rąk do 

pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.7) P.w.- Siad skrzyżny. 

Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem rąk w 

górę w skos, a następnie wydech ustami z 

opuszczeniem rąk. Powtórzenia: 3 razy. 

 

Ćw.4) P.w.-Siad prosty, rozkroczny. Ręce 

wyprostowane, wyciągnięte w górę. Ruch: 

Skrętoskłony tułowia, dotknięcie dłońmi 

do jednej nogi. Powtórzenia: 2 serie po 6 

razy. 

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy do lewej i 

prawej nogi. 

 

Ćw.8) P.w.- Wypad z oparciem kolana 

nogi zakrocznej na podłodze. Tułów 

wyprostowany, pochylony w przód. Ręce 

w pozycji „skrzydełek” 

Ruch: Pogłębienie wypadu przez ugięcie 

nogi wykrocznej i opuszczenie bioder. 

Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi: 

Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą 

nogą. 

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r. 

 

 

 



Pedagog p. Urbanowicz 

Zajęcia z pedagogiem – Aleksandra J. (19.04.2021 – poniedziałek) 

Bardzo proszę o pomoc Aleksandrze w odczytaniu polecenia i wsparcie przy wykonaniu 

zadania. 

Ola twoim zadaniem jest odgadnięcie emocji przedstawionych poniżej na ilustracjach, wytnij 

obrazy z emocjami i przyklej we właściwe miejsce z nazwą danej emocji. 

 

 

 

 



SI p. Gancarz 

Nina  J.R.    Propozycje ćwiczeń  

 

1. Wycinanie kształtów konturów figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło. 

2. Zbieranie pacami u stóp ziaren fasoli i wkładanie ich do pojemnika. 

3. Skoki obunóż z miejsca w dal. 

4. Dmuchanie piłeczki pingpongowej do celu. 

WTOREK 

SI p. Gancarz 

Nina  J.R.    Propozycje ćwiczeń  

 

1. Wycinanie kształtów konturów figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt, koło. 

2. Zbieranie pacami u stóp ziaren fasoli i wkładanie ich do pojemnika. 

3. Skoki obunóż z miejsca w dal. 

4. Dmuchanie piłeczki pingpongowej do celu. 

ŚRODA 

AAC – logopedia  p. Zając – Aleksandra J.  

DROGI RODZICU ! ODZCZYTAJ DZIECKU WIERSZ PRZESADNIE AKCENTUJ GŁOSKĘ „CZ”.POPROŚ ,ABY 

DZIECKO UWAŻNIE SŁUCHAŁO I KIEDY USŁYSZY GŁOSKĘ „CZ” KLASNĘŁO W RĘCE.WYKONAJCIE TO 

DWA RAZY. POSTAW PYTANIA: DLACZEGO CZAPLA ZACHOROWAŁA?JAK SIĘ CZAPLA LECZYŁA?  

JAK SIĘ CZUŁA W CZASIE CHOROBY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEG p. Onuchowska 

Rewalidacja-zadania 

Opr.K.O 

Aleksandra J. Zakrzewski N.  

 

1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Naucz się czytać. 

 

WIOSNA W SADZIE. 

 

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

 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI. 

 

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. Pamiętaj o przecinkach. 

 

W  SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

jabłonie, agrest, grusze,czereśnie,wiśnie, porzeczki,morele, maliny. 

 

 



CZWARTEK  

EEG p. Onuchowska 

Rewalidacja-zadania 

Aleksandra  J. Zakrzewski N.  

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Do podanych wyrazów w liczbie 

mnogiej dopisz wyrazy w liczbie pojedyńczej, według wzoru. 

 

 

JABŁONIE-  jedna     jabłoń             CZEREŚNIE- jedna    ………… 

 

GRUSZE-    jedna      ………….          MORELE -     jedna   …………. 

 

WIŚNIE-     jedna       ………….        PORZECZKI -  jedna   …………. 

 
 

2. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. 

Zadaniem jest wykreślenie wszystkich samogłosek i zapisanie  ich, tyle razy,ile 

razy dane litery występują. Wzór jest poniżej. 

 

 

 

 SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O,  U,Y(a,e,i,o,u,y) 

 

 Wzór-   t, c, y, r, y, g, y, –  y,y,,y 

 

a,  b, a,  c, a, w,  a, p,  r,  a-  …………………………… 

 

c, u, s, u, u, t, d, u , p, u-      …………………………… 

 

w, o, z, o, f, o, o, s, d, o-      …………………………… 

 

s, e, e, ,e , r, t, e, e, k, e-    ……………………………… 

 

 
 

 

 



Terapia ruchowa p. Hendzak 

Aleksandra J. Norbert Z. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak 

Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 
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:   Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 

1. Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w 

siadzie ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy 

witają się- dziecko i rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami 

podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do 

siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami. 

 

2- 3 

minuty 

2. Zabawa, „Bicie brawa stopami”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do 

siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  Kolana są skierowane 

na zewnątrz, podeszwy stóp skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy 

brawo – dziecko unosi stopy nad podłogę i uderzając jedną o drugą bije brawo 

przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy dziecko 

opuszcza stopy na podłogę który trwa 10-20 sekund.  

 

2- 3 

minuty 

3. Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty 

uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i 

do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie 

można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle. 

 

2- 3 

minuty 

4. Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

skrzyżnym,  Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z 

gałęziami). Druga osoba- to wichura która dmucha w kierunku drzewa,  które 

kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej. 

Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 

2- 3 

minuty 

5. Zabawa, „ Podrzyj gazetę”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w 

siadzie ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło 

rodzica, dziecko stara się palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej 

kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki 

gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny 

kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie 

można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

 

2- 3 

minuty 

6. Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na 

palcach z rękoma ułożonymi w ”skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone 

różne przedmioty. Na hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko 

podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej stopy wskazuje 

konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może 

wskazywać  kolory,  przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż… 

 

 

2- 3 

minuty 

7. Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie 

porządków. „Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy 

znajdujące się na podłodze wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub 

 

 



składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica– „odpoczynek”- 

dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej 

wykonuje  wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z 

opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec 

odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.  

2- 3 

minuty 

8. Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą 

do siebie, przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (”stopy to mydło”). Jedna 

noga wyprostowana a drugą przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze 

wyprostowanej. Myjemy najpierw jedną nogę a następnie drugą.   

 

2- 3 

minuty 

Bibliografia: 1. Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. 

AAC – logopedia p. Zając Aleksandra J.  

DROGI RODZICU !POMÓŻ DZIECKU W NAZYWANIU OBRAZKÓW.ZAPREZENTUJ JAK NALEŻY 

WYMAWIAĆ NAZWY ZAWIERAJĄCE GŁOSKĘ „CZ”.PODCZAS WYMAWIANIA ZAAKCENTUJ JĄ! NIECH 

DZIECKO DOKŁADNIE JĄ USŁYSZY, PRZYPATRZY SIĘ JAK UKŁADASZ WARGI I POWTÓRZY .NASTĘPNIE 

ZADAJ PYTANIA: CO JE CZAPLA? KTO PROWADZI CZOŁG?JAKI SMAK,KOLOR I KSZTAŁT MA 

CZEKOLADA?JAKI KOLOR ,KSZTAŁT I WZÓR MA CZAPKA? NA CO CHŁOPIEC NAŁOŻYŁ PLECAK?W 

KTÓRĄ STRONĘ JEST ZWRÓCONY?CZY CHŁOPIEC W BRĄZOWYM CZEPKU PŁYNIE DRUGI,CZY 

PIERWSZY? 

 

 



Logopedia p. Jung  

Nina J. czwartek 
 

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 !  

  

 

  

Norbert Z. Czwartek 

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! 

 

 



PIĄTEK    

Tomatis  p. Bartkowiak  

Ola J., Nina R. 

23.04.2021 (p. Agnieszka B.) 

Temat: Dodawanie. Wyszukiwanie nazw. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie. Olu/ Nino wyszukaj nazw zwierząt w rzędach poziomych: OWCA, 

MAŁPA, CHOMIK, KANGUR. 

 

2. Oblicz: 

 



Psycholog p. Spasow – Norbert Z.  

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój społeczny oraz emocjonalny rozwój Norberta. 

W zadaniu znajdziesz obrazki z różnymi sytuacjami, które razem tworzą historię dziewczynki, która 

zgubiła telefon. Opisy znajdują się w kolejności tworzącej logiczny ciąg wydarzeń, kolejność 

obrazków została celowo zmieniona. Karta pracy zawiera także ćwiczenie pomagające dzieciom 

radzić sobie z trudnymi emocjami. 

Dziecko należy poinformować o wszystkich etapach zadania przed jego rozpoczęciem, a następnie 

czytać zamieszczone dla niej instrukcje. 

Etap 1. Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki.  Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”. 

Etap 2. Wymieszaj obrazki i rozłóż przed dzieckiem, tak by każdy był dobrze widoczny. 

Instrukcja dla dziecka: „Będę czytać, co dzieje się na obrazkach. Wskaż, o którym obrazku 

mówiłam/em”. 

Przeczytaj opisy obrazków dając Norbertowi wystarczająco czasu by wskazał, o który obrazek chodzi. 

Po przeczytaniu wszystkich opisów przejdźcie do etapu 3. 

*Jeśli zadanie przebiega sprawnie, warto porozmawiać o przeżyciach emocjonalnych bohaterki. 

Etap 3. Dziecko ma zadanie ułożyć historię obrazkową w odpowiedniej chronologii (takiej samej jak 

przed wycięciem, nie można jednak podać tej informacji). 

Instrukcja dla dziecka: „Ułóż teraz obrazki, tak by były w dobrej kolejności”. 

Po zakończeniu etapu pochwal dziecko i powiedz „Zobacz, kiedy Ola się zdenerwowała zachowała się 

dojrzale. Zrobiła ćwiczenie oddechowe, żeby się uspokoić. Spróbujmy razem zrobić to samo!”. 

Etap 4. - ćwiczenie oddechowe  Technika oddechowa jest prosta, czas podany jest w przybliżeniu: 

2 sekundy głębokiego wdechu + 1sekunda utrzymania powietrza + 4 sekundy wydechu.  

Instrukcja dla dziecka: „Oddychaj powoli i głęboko (tu warto pokazać na swoim przykładzie jak 

wygląda taki oddech)”. 

Pozwól Norbertowi podjąć kilka prób korygując jego oddech. Gdy dziecko osiągnie odpowiednie 

tempo, włącz liczenie na palcach do 5 do ćwiczenia. Warto powtarzać tę technikę dopóki Norbert uczy 

się w formie zdalnej, zwłaszcza w sytuacjach, w których widać po niej zdenerwowanie. Po powrocie 

do szkoły, zależnie od Pana/i opinii na temat ćwiczenia, może zostać włączone do zajęć stacjonarnych 

z psychologiem.  

Dlaczego warto spróbować wprowadzić ćwiczenie do funkcjonowania dziecka? 

Dzięki dłuższemu wydechowi od wdechu, rozładowuje się komponent biologiczny stresu, między 

innymi nieznacznie zwalnia akcja serca. Liczenie umożliwia usunięcie poznawczego komponentu 

trudnych emocji, zajmując umysł prostym i neutralnym zadaniem. 

1. Ola niesie talerz z Cukierkami 
2. Adam potrąca Olę 
3. Ola jest zła 
4. Adam przeprasza Olę 
5. Ola próbuje się uspokoić. Oddycha i liczy na palcach 
6. Adam pomaga Oli zbierać cukierki 



 


