
DRODZY RODZICE! 

W tym tygodniu tematem głównym  będzie kształtowanie postawy proekologicznej  związanej ze zbliżającym się 

Dniem Ziemi. Poniżej przedstawiam wskazówki jak pracować z dzieckiem nawiązując do poszczególnych tematów 

dnia. 

Środa  07.04.2021 

Zadanie1. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  mamy  napis 

,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, 

słońce.  

 

7 KWIECIEŃ 2021 ROK 

ŚRODA 

TEMAT: WODA  W  PRZYRODZIE  

POGODA                 WIOSNA  

Zadanie 2. (Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

Proszę, aby dziecko odczytało samodzielnie lub odsłuchało tekstu o wodzie, a następnie odpowiedziało 

/wskazało odpowiedź na poniższe pytania 

1.DO CZEGO POTRZEBNA JEST WODA? 

2.GDZIE WYSTĘPUJE WODA? 

3.W JAKICH POSTACIACH WYSTĘPUJE WODA? 

 

WODA JEST PODSTAWĄ ŻYCIA.JEST POTRZEBNA LUDZIOM,ZWIERZĘTOM,ROŚLINOM.BEZ WODY  

NIE BYŁOBY ZYCIA NA ZIEMI .WODA JEST W MORZACH,JEZIORACH,RZEKACH I STAWACH.WODA 

WYSTĘPUJE W PRZYRODZIE W TRZECH POTACIACH : WODY, LODU I PARY WODNEJ.ZIMĄ WODA 

ZAMARZA, LATEM POD WPŁYWEM SŁOŃCA PARUJE. Z PARY WODNEJ POWSTAJĄ CHMURY.  

 

Zadanie 2. (Oliwia) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby Oliwia w powyższym tekście zaznaczyła czerwona kredką wyraz „Woda”: 

 

 

 



Zadanie 3.    (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę pokaż dziecku zachowując szczególna ostrożność stany skupienia wody( parę, lód, wodę w postaci 

ciekłej). Proszę , aby dziecko wskazało/ nazwało poszczególne stany skupienia wody .Jeżeli nie będziesz 

Drogi Rodzicu mieć takiej możliwości przedstawiam zdjęcia  3 stanów skupienia wody. Proszę , aby 

dziecko popatrzyło na nie i spróbowało właściwie je nazwać/wskazać .Proszę, aby dziecko w domu zajęło 

się podlewaniem roślinności domowej . 

                                                                                                           

TO JEST…………                                              TO JEST………….. 

  

                              TO JEST……………………………… 

Wychowanie fizyczne  (środa) 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i nóg. 

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: laska gimnastyczna lub kij. 

Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń.  

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 pozycji stojącej w szerokim rozkroku wykonujemy przysiad na 
całych stopach. Wracamy do pozycji wyjściowej. 

 
 
6.W leżeniu tyłem, kolana ugięte, stopy na podłodze, wypychamy 
biodra w górę. Wracamy do pozycji wyjściowej. 

 
 



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.W pozycji stojącej, w lekkim rozkroku wykonujemy 
przysiad na całych stopach. Wracamy do pozycji 
wyjściowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.W pozycji stojącej na prawej nodze (opieramy rękę o laskę lub 
kij) wykonujemy wymachy lewą nogą w bok. Zmieniamy nogi. 

 
Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę  - wdech nosem. 
Opuszczamy ramiona – wydech ustami. 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność   (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby dziecko przy Państwa wsparciu wykonało plakat o tematyce oszczędzania wody w przyrodzie. 

Może on zostać namalowany kredkami, wyklejony wydzieranką lub pomalowany farbami. 

     

Poniżej zamieszczam linki do filmów edukacyjnych  o obiegu wody  wodzie w przyrodzie: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8  

https://www.youtube.com/watch?v=_yxt_rK0tOc 

Drogi Rodzicu ! 

W związku z kształtowaniem postawy proekologicznej u dzieci , proszę pokazać dziecku, jak myć dłonie , nie 

marnując przy tym, zbyt dużej ilości wody. 

 

Środa  07.04.2021 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8


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  

 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.  

 

 

 

 

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


Czwartek  08.04.2021 

Zadanie1.   Funkcjonowanie osobiste i społeczne (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  mamy  

napis ,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, 

deszcz, słońce. 

8 KWIECIEŃ 2021 ROK 

CZWARTEK 

TEMAT: RECYKLING  

POGODA       WIOSNA  

Zadanie 2. (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 
Drogi  Rodzicu! 
Proszę , aby dziecko zaznaczyło: 
- zieloną  pętlą- przedmioty wykonane ze szkła 
-czerwoną pętlą-przedmioty wykonane z metalu 
-niebieska pętla – przedmioty wykonane z papieru 
-Żółtą pętla – przedmioty wykonane z plastiku. 
Proszę, aby dziecko skreśliło przedmioty, które nadają się do recylingu. 

 

Proszę, aby dziecko w domu wskazało kilka przedmiotów, które można wykorzystać jeszcze raz 

dzięki procesowi recyklingu. 



Zadanie 2. ( Jagoda, Zuzanna, Oliwia) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę ,aby dziecko dopasowało litery do zdjęć  według kodu i wpisało w ramki. 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

Drogi Rodzicu!  

Proszę, aby dziecko wykonało kukiełkę, lalkę, z przedmiotów przeznaczonych do recyklingu ( butelka 

plastikowa, rolka po papierze, papier, gazety , klej , nożyczki) .Poniżej zamieszczam przykłady jak może 

wyglądać taki,, ekoludek” 

    



Czwartek 08.04.2021 

 Zajęcia rozwijające kreatywność ( muzyka) 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

TEMAT ZAJĘĆ:    Ilustracja ruchowa do piosenki o czarnym baranie. 

 

Rodzicu, przywitajcie się wg ostatniej lekcji. 

1. Dzisiejsze zajęcia to będzie zabawa do tekstu piosenki. Wysłuchajcie piosenki jeszcze raz i razem z 

dzieckiem naśladujcie to wszystko, co robi baran. Naśladujcie barana, robiąc rogi za pomocą rąk 😊  

Powtórzcie zabawę jeszcze raz 

2. Zadaniem ostatnim będą puzzle. Proszę wyciąć ilustrację, pociąć ją na taką ilość, aby dziecko mogło 

ułożyć puzzle. Proszę przykleić na kartkę  wykonaną pracę i przesłać do wychowawcy w dogodnym 

terminie ( może być zdjęcie telefonem) lub pozostawić do powrotu do szkoły celem sprawdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne     (czwartek)            (Oliwia, Jagoda, Zuzanna)    

Wychowanie fizyczne. Temat: Gry i zabawy muzyczno – ruchowe. 

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. 

 

Zabawy przy muzyce: 
Proszę o włączenie ulubionej muzyki dziecka, następnie odczytanie dzieciom wierszyków – zabaw ruchowych z pokazywaniem. 

Zapraszam do zabawy!  



1.Części ciała 
Ręce do machania, 

nogi do skakania, 

palce do liczenia, 

a zęby do mycia. 

Głowa do kiwania, 

uszy do słuchania, 

oczy do mrugania, 

usta do śpiewania. 

2.Dla grzecznych dzieci  

Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci. (rączki w górze) 

a dla niegrzecznych?… wcale nie świeci. (grozimy 

palcem) 

Rybki pływają, (złożone rączki naśladują płynącą rybkę) 

ptaszki fruwają, (machamy „skrzydełkami”) 

motylek leci w daleeeki świat. (bieg w dowolnym 

kierunku) 

3.Dziesięć palców mam 

Dziesięć palców mam – na pianinie gram. 

i dwie rączki mam – na bębenku gram. 

Dziesięć palców mam i na trąbce gram. 

i dwie ręce mam, więc zaklaszczę wam. 

4.Dziesięciu murzynków 

Dziesięciu murzynków 

w spodenkach na szelkach, 

Taką piosenkę nam zaśpiewało: 

O, Elena ty, buzi, buzi daj, 

O, Elena, balua, balue. 

Dziesięciu murzynków – pokazujemy dziesięć 

paluszków, 

w spodenkach na szelkach – pokazujemy spodenki 

ciągnąc od dołu do góry, szelki pokazując, naciągając 

niewidzialne taśmy szelek, 

Taką piosenkę – pokazujemy rękoma coś wielkiego 

rozstawiając je jak najszerzej, 

nam zaśpiewało – gramy na niewidzialnej gitarze. 

O, Elena – wyciągamy do niej ręce, 

ty, buzi, buzi daj – paluszkami przeciągamy po wargach, 

O, Elena – wyciągamy do niej ręce, 

balua, balue – raz jedno, raz drugie biodro podpieramy 

dłońmi. 

5.Gimnastyka 

Prawa noga, wypad w przód, 

a rękoma zawiąż but. 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, 

w miejscu bieg i skłon głęboki. 

Wymach rąk w tył i do przodu 

Już rannego nie czuć chłodu. 

Dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka/piosenki. 

Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę, 

Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę, 

A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie 

zawiązywania buta, 

Powrót – powrót do pozycji zasadniczej, 

Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma, 

Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu, 

W miejscu bieg – bieg w miejscu, 

I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg, 

Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu, 

I do przodu – wysunięcie rąk do przodu, 

Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana. 

6.Gimnastyka II 

Gimnastyka, dobra sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę i w przód, i w bok, 

skłon do przodu, w górę skok. 

Głowa ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, pięty, nos! 

7.Głowa, ramiona 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty 

Oczy, uszy, usta, nos. 

Głowa, ramiona…. -pokazujemy obiema rękoma głowę i 

kolejno wszystkie wymieniana części ciała i twarzy. 

 

 

Piątek 09.04.2021 

Zadanie1. 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne (Jagoda, Oliwia, Zuzanna) 

DROGI RODZICU! 

Bardzo proszę abyś pomógł dziecku  w przepisaniu  poniższych zdań według wzoru. Na końcu  mamy  

napis ,,pogoda”- proszę aby  dziecko spojrzało w okno i  narysowało  zaobserwowaną pogodę np. chmura, 

deszcz, słońce. 

9  KWIECIEŃ 2021 ROK 

PIĄTEK 

TEMAT: SEGREGACJA ŚMIECI 

POGODA        WIOSNA 



Zadanie 2. (Jagoda, Zuzanna, Oliwia) 

Drogi Rodzicu ! 

Proszę, aby dziecko odczytało samodzielnie lub odsłuchało poniższy tekst i spojrzało na obrazek 

przedstawiający kosze do segregacji odpadów. 

 

 

Zadanie 2. (Oliwia, Zuzanna, Jagoda) 

Drogi Rodzicu ! 

Proszę, aby dziecko skreśliło w poszczególnym rzędzie te odpady, które nie pasują do 

pozostałych i wkleiło obok odpowiedni kolor pojemnika. 

       

 



Drogi Rodzicu! 

Proszę, aby zaangażować dziecko podczas zajęć porządkowych do samodzielnego segregowania odpadów. 

Zajęcia rozwijające kreatywność (Zuzanna, Oliwia, Jagoda) 

Drogi Rodzicu! 

Proszę pomóż dziecku w wykonaniu instrumentu z wykorzystaniem metalowej puszki po napoju ( może być również butelka po 

napoju). Puszkę należy wypełnić sypkim ryżem, grochem lub kaszą . Dekielek od puszki należy zakleić kawałkiem tektury używając 

taśmy klejącej. Na puszkę naklejamy naklejki. Kolorowe wzory – ozdabiamy według pomysłu dziecka. Poniżej zamieszczam 

przykłady takich instrumentów z recyklingu. 

   

Religia (piątek ) 09.04.2021 

Katecheza 2. 

Temat: Jezus żyje i  jest z nami! 

Drogi Rodzicu, pokaż dziecku poniższe ilustracje przedstawiające symbole Zmartwychwstałego Jezusa! 

Symbolami Zmartwychwstania są: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

Jest to piosenka  inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie, modlić się tańcząc w rytm melodii i słów piosenki. 

Rodzicu! 

Proszę, żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce podpisując swoim imieniem. 

 

Wychowanie fizyczne ( piątek)    
Temat: Ćwiczenia skocznościowe, pokonywanie przeszkód. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 
Rozgrzewka: 1. Podskakuj jak piłka. 2.Podskakuj wysoko „do gałęzi” – raz jedna ręka w górę, raz druga. 3. Podskakuj „łap 

motyle” – obie ręce w górę. 4. Naśladuj przeskakiwanie przez pień. 5. Naśladuj „kocie skoki”-na czworakach. 
Ćwiczenia: wykonujemy 10-15 powtórzeń: 

1.Na podłodze w odległości ok.30cm układamy 3-4 
kółka z szarf. Dziecko obunóż przeskakuje z szarfy do 
szarfy. 

 
 
2.Dziecko podrzuca piłkę, wyskakuje w górę i 
próbuje odbić piłkę głową. 

 
 
3.Dziecko trzyma piłkę między kolanami i obunóż 
wykonuje kilka podskoków. 

 
 
4.Dziecko trzyma przed sobą obręcz. Wykonuje 
przeskoki przez nią jak przez skakankę. 

 

5.Rodzic w klęku na piętach w rękach trzyma laskę. Dziecko 
obunóż przeskakuje nad laską. 

 
 
6.Dzieko przeskakuje nad laską i obiega rodzica. 

 
7.Dziecko obunóż przeskakuje nad laską położoną na podłodze. 

 
 
8.Dziecko przeskakuje przez sznurek/skakankę rozłożony na 
podłodze. 

 
 
Ćwiczenie oddechowe: „Smok ziejący ogniem” – dmuchanie przez 
rolkę po papierze toaletowym z doklejonymi paskami bibuły. 

 

Bibliografia: Michał Niewiadomski „Gimnastyczna metoda zadaniowa”, Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka 

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


Kółko plastyczne – piątek        (Jagoda,  Oliwia, Zuzanna) 

„Wiosenny obraz” - wydrapywanka w plastelinie. 
 

Zadanie polega na pokryciu całej kartki plasteliną/ mogą być różne kolory/. Plastelinę rozcieramy dokładnie palcami a 

następnie za pomocą ostrego patyczka wydrapujemy rysunek przedstawiający wiosnę, możemy dodatkowo ozdobić 

brzeg kartki jednokolorową plasteliną tworzącą ramkę. 

Przykładowe prace. 

                     

 

Rewalidacja 07.04.2021  ( Zuzanna, Jagoda) 

DROGI RODZICU. USIĄDŹ WRAZ Z DZIECKIEM I WSPIERAJ W PRAWIDŁOWYM WYKONYWANIU 

ZADAŃ.POPROŚ DZIECKO O PRZECZYTANIE NA GŁOS TREŚCI ZADANIA. NASTĘPNIE POWIEDZ, ABY ZAPISAŁO 

DZIAŁANIE I DOKONAŁO OBLICZEŃ. NA KONIEC DZIECKO POWINNO UZUPEŁNIĆ LUKĘ W ODPOWIEDZI. 

 

1.ROZWIĄŻ  ZADANIA  Z  TREŚCIĄ. 

 

DO  WIELKANOCNEGO  KOSZYKA  MAMA  WŁOŻYŁA  5  PISANEK.  ZUZIA TAKŻE WŁOŻYŁA  DO  KOSZYKA  5  

PISANEK, A  SIOSTRA  ZUZI  WŁOŻYŁA  3  PISANKI.   ILE  PISANEK  JEST  W  KOSZYKU WIELKANOCNYM? 

DZIAŁANIE:………………………………………………………………………………………… 

ODPOWIEDŹ: W KOSZYKU WIELKANOCNYM JEST………………… PISANEK. 

 

 

 

ZUZIA  UGOTOWAŁA  NA OBIAD  ZIEMNIAKI  W  MUNDURKACH. MAMA  ZJADŁA 3 ZIEMNIAKI, TATO  ZJADŁ 7 

ZIEMNIAKÓW, A  ZUZIA  Z  SIOSTRĄ  ZJADŁY  8 ZIEMNIAKÓW. ILE  ZIEMNIAKÓW  ZOSTAŁO  ZJEDZONYCH  NA  

OBIAD? 

DZIAŁANIE:………………………………………………………………………………………… 

ODPOWIEDŹ: NA OBIAD  ZOSTAŁO ZJEDZONYCH ………………ZIEMNIAKÓW. 

 

 

 

BABCIA PRZYNIOSŁA DLA DZIECI DUŻO CUKIERKÓW. JAGODA WZIĘŁA 6 CUKIERKÓW, OLIWIA WZIĘŁA 1 

CUKIERKA, A ZUZIA WZIĘŁA 2 CUKIERKI. ILE RAZEM CUKIERKÓW WZIĘŁY DZIEWCZYNKI?  

DZIAŁANIE?............................................................................................ 

 

ODPOWIEDŹ: DZIEWCZYNKI WZIĘŁY RAZEM ……………….. CUKIERKÓW. 

 



Rewalidacja  08.04.2021  ( Zuzanna, Jagoda) 

DROGI RODZICU. ZAPROŚ DZIECK DO WSPÓLNEJ PRACY. WSPIERAJ W PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ZADANIA. JEŻELI 

JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ WYDRUKUJ KARTĘ PRACY , A JEŚLI NIE TO POPROŚ DZIECKO O NARYSOWANIE NA KARTCE 

WAZONU ODPOWIADAJĄCEGO OPISOWI W TEKŚCIE. 

DROGI RODZICU. ZAPROŚ DZIECK DO WSPÓLNEJ PRACY. WSPIERAJ W PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ZADANIA. JEŻELI 

JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ WYDRUKUJ KARTĘ PRACY , A JEŚLI NIE TO POPROŚ DZIECKO O NARYSOWANIE NA KARTCE 

WAZONU ODPOWIADAJĄCEGO OPISOWI W TEKŚCIE. 

1. WYKONUJĄC TO ZADANIE BĘDZIEMY ĆWICZYĆ CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM. UWAŻNIE PRZECZYTAJ TEKST 

I POKOLORUJ  WAZON Z KWIATAMI AGNIESZKI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logopedia 07.04.2021 (Jagoda) 

 

Opisz, co się dzieje na każdym obrazku. 

 

 
 

 

 

         

 

 

 



Logopedia 07.04.2021 (Oliwia) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAC 07.04.2021  (Jagoda) 

DROGI RODZICU ! 

WSKAZUJĄC PALCEM NA SYMBOLE ODCZTAJ ICH TREŚĆ.NASTĘPNIE POMÓŻ DZIECKU WSKAZYWAĆ TE SAME 

SYMBOLE  JEGO PALCEM I POPROŚ ,JESLI TO MOŻLIWE O POWTARZANIE .PÓŹNIEJ POPROŚ DZIECKO, ABY WSKAZAŁO 

PO KOLEI WSZYSTKIE REALISTYCZNE UBRANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W DOMU WEDŁUG TYCH ZAMIESZCZONYCH   W 

RAMKACH. NA KONIEC POPROŚ DZIECKO O WSKAZANIE OBRAZKA JAKO ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAWARTE NA 

KARCIE. 

 

 

 

 

 

 

 



AAC  08.04.2021   ( Jagoda, Zuzanna) 

DROGI RODZICU ! 

POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIE. ODCZYTAJ TREŚĆ SYMBOLI PO KOLEI .JEŚLI TO MOŻLIWE POKAŻ POGODĘ 

ZA OKNEM I POPROŚ ,ABY DZIECKO ODNALAZŁO NA KARCIE ODPOWIEDNI SYMBOL. POPROŚ, ABY WSKAZAŁO , 

NARYSOWAŁO LINIE ŁĄCZĄCE SYMBOL POGODY Z ODPOWIEDNIM OBRAZKIEM PRZEDSTAWIAJĄCYM CZĘŚĆ 

GARDEROBY 

 

 

 

 

 

 



AAC 09.04.2021  ( Zuzanna, Oliwia) 

DROGI RODZICU !  

POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIE.POPROŚ, ABY POSŁUCHAŁO TEKSTU CZYTANK I RÓWNOCZEŚNIE WSKAZUJ 

PALCEM SYMBOLE ODPOWIADAJĄCE TREŚCI . JEŚLI TO MOŻLIWE POPROŚ ABY DZIECKO PRZECZYTAŁO 

SAMODZIELNIE, WSKAZUJĄC SYMBOLE. JEŚLI DZIECKO NIE CZYTA, PRZECZYTAJ MU JESZCZE RAZ .POPROŚ , ŻEBY 

UWAŻNIE SŁUCHAŁO I WSKAZYWAŁO ODPOWIEDNIE SYMBOLE DO TREŚCI.  

 

 



Rewalidacja 08.04.2021  (Oliwia) 

Temat: Pogoda 

Rodzicu, przeczytaj polecenie. Jeśli to konieczne, pomóż wykonać zadanie. 

Oliwio,  dopasuj dzieci do odpowiedniej pogody. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rewalidacja     08.04.2021   (Jagoda) 

 

Temat: Prawda czy fałsz 

Rodzicu, pomóż wykonać zadanie dziecku. Jagoda, przyjrzyj się ilustracji. Opowiedz, co robi dziewczynka. Przeczytaj 

zdania i wskaż właściwą odpowiedź. 

 

 

 

 


