
FUNKCJONOWANIE OSOBIOSTE I SPOŁECZNE 

19.04.2021r. 

Temat:  Zdrowa żywność. 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyj się ilustracji. Podziel produkty zdrowe i niezdrow

 
20.04.2021r. 

Temat: Jem zdrowo. 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na 

karcie pracy. 

 



21.04.2021r. 

Temat: Warzywa i owoce. 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na 

karcie pracy. 

 

 

 

 

 



22.04.2021r. 

Temat:  Dłuższy, krótszy, najkrótrzy. 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na 

karcie pracy. 

 

 

 

 

 

 



23.04.2021r. 

Temat: Woda. 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na 

karcie pracy. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

20-21.04.2021r. 

Temat: Woda. 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji.  

Emil i Piotrek odpowiedzcie na pytania umieszczone na karcie pracy, przepiszcie do zeszytu tekst znajdujący się na 

karcie pracy. 

Kacper i Bartek napiszcie po śladzie wyrazy: 

WODA,    LÓD,  PARA   WODNA 
 

 

 



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

19.04.2021r. 

Temat: Zdrowo jem. 

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

Pokoloruj rysunek. 

 

 

 

 

 



20.04.2021r. 

Temat: Co nam szkodzi? 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Pokoloruj  rysunek, zaznacz produkty, które nam 

szkodzą. 

 

 

 



21.04.2021r. 

Temat: Owocowe szaszłyki. 

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

Uczniowie przygotujcie samodzielnie owocowe szaszłyki dla całej rodziny. 

Użyjcie owoców, które najbardziej lubicie. Umyjcie je, obierzcie ze skórki, pokroicie na małe kawałeczki, nabijcie  na 

wykałaczki. 

Prześlijcie zdjęcie  efektu końcowego, czyli pysznych kolorowych szaszłyków  

 Udanej zabawy i smacznego!  

 

22.04.2021r. 

Temat: Owocowy jeż. 

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

Uczniowie przygotujcie samodzielnie owocowego jeża. 

Użyjcie owoców, które najbardziej lubicie ( nie musi być to winogrono). Prześlijcie zdjęcie  efektu końcowego, czyli 

owocowych jeży.  

 Udanej zabawy i smacznego!  

Składniki: 

2 gruszki 

1 kiść dużych zielonych winogron 

opakowanie wykałaczek 

4 kulki ziela angielskiego – na oczy 

2 rodzynki lub borówki- na noski 

 

Gruszki myjemy i za pomocą nożyka do jarzyn obieramy do połowy ale tylko tą część gdzie jest ogonek. 

Ogonka nie urywamy, jedynie w razie potrzeby skracamy  

 

Winogrono myjemy, osuszamy i nabijamy na wykałaczki. Tak wykonane koreczki wbijamy w gruszkę w miejscu gdzie 

pozostała skórka  

          23.04.2021r. 



Temat: Oszczędzaj wodę! Puzzle. 

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

Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na 

karcie pracy. 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  (1) 

TEMAT ZAJĘĆ:  Rozpoznajemy i naśladujemy odgłosy z najbliższego otoczenia – 

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

Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – 

rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech  na twarzy, słońce – 

wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę. 

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry,  dobry   humor mamy.  

Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci... 



 

1. Na dzisiejszych zajęciach będziemy bawić się głosem,  odgadywać  i naśladować odgłosy zwierząt 

domowych. Proszę o wysłuchanie wiersza pt „Na wiejskim podwórku” Uczniom, którzy nie mają dostępu 

do Internetu,  proszę wiersz przeczytać lub dziecko czyta samodzielnie. 

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

 

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

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

ilustrację 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

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

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

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

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

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

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

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.  

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

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

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

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

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

Znalazło mamę każde dzieciątko. 
 

 

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

 

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


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  (2) 

TEMAT ZAJĘĆ:   Zabawa ruchowa do piosenki „Gdacze kura” 

Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – 

rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech  na twarzy, słońce – 

wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę. 

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry,  dobry   humor mamy.  

Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci... 

 

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

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

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

kura: gdaczcie, podskakujcie itd.  

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

MIŁEJ ZABAWY 😊 

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

„GDACZE KURA” 

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

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

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, hałasuje,  

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, nie przejmuje. 

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

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

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

                 Ciągle ko, ko, ko, ko,           tupiemy naprzemiennie 

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

                 Na okrągło ko, ko, ko!          klaszczemy 

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

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, swe zatyka, 

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje. 

 

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

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

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

                 Ciągle ko, ko, ko, ko,           tupiemy naprzemiennie 

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

                 Na okrągło ko, ko, ko!          klaszczemy 

WYCHOWANIE   FIZYCZNE 

19.04.2021r. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. 

Z góry dziękuję. 

 Można puścić muzykę z Internetu np. utwór R.Dziekańskiego „W lesie” 

 

„Zbieramy grzyby” Podczas muzyki dzieci naśladują zbieranie grzybów (co chwila wykonują skłon, wyprost i idą 

dalej). Na przerwę w muzyce i hasło „Muchomor” stają na jednej nodze i łączą ręce nad głową, na hasło „Borowik” 

kucają, trzymając ręce łukiem nad głową.  

Miłej zabawy. 

 

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


21.04.2021r. 

Temat: Rzuty do celu. 

Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom narysować planszę do rzutów jak na załączonym rysunku (możecie 

stworzyć ją na kartonie, kartce, na podłodze za pomocą taśmy malarskiej. Wyznaczcie kilka linii z których 

dziecko będzie rzucać do celu.  

Do rzutów można użyć nakrętek od butelek, skarpetek zwiniętych w kulkę, woreczków jak ktoś posiada. 

Może zorganizujecie  rodzinne zawody i sprawdzicie kto najlepiej rzuca do celu. Dobrej zabawy  

 

22.04.2021r. 

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki 

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

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

Włączamy muzykę 

Bieg w miejscu 2 min. 

Krążenia ramionami w przód i tył. 

Krążenia biodrami. 

Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 ćwiczenia) Dzieci mogą 

przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze, przenosić 

butelki lub piłki z miejsca na miejsce, przejść tip-topami po linii itp. 

 
 

23.04.2021r. 

Temat: Ćwiczenia równoważne. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z 

góry dziękuję. 

 

 

• Przejście przodem (stopa za stopą na skakance) po rozłożonej na podłodze skakance, sznurku, włóczce. 

• Przejście krokiem odstawno – dostawnym (bokiem) po skakance. 

• Przejście tyłem po skakance, 

• Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki lub woreczka oburącz, 
• Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki oburącz, 

• Przenoszenie woreczków lub innych małych przedmiotów z  jednego końca skakanki na drugi  

  

 

 

 

 



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. 

 

KATECHEZA 

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. 

 



Zajęcia rozwijające kreatywność  
Wtorek 20.04.2021 
Temat: Wiosenne kwiaty. 
Potrzebne materiały: waciki, niebieska i zielona, kartka, kle, nożyczki. 
Samodzielnie lub z pomocą rodziców wykonaj pracę, zrób zdjęcie i wyślij do p. Mileny 

 

Rewalidacja indywidualna- Arletta Majda 

Zadania dla: Bartłomieja Ł., Emila G. 

Temat: Zwierzęta domowe. 

      Szanowna mamo przekazuję twojemu dziecku do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadź je, 

po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie. Proszę pomóż swojemu dziecku odczytać polecenia i 

wykonać zadania 

 

Zadanie 1.  

        Proszę wyciąć wszystkie zwierzątka umieszczone poniżej w ramkach a następnie rozłożyć je przed 

sobą na stole ( rodzice asystujcie swoim dzieciom przy wykonywaniu tego zadania, ale starajcie się nie 

pomagać- niech to będzie praca samodzielna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Nazwij wszystkie zwierzątka znajdujące się na obrazkach (kot, świnia, kogut, owca, kura, koza, koń, 

krowa, pies, indyk, kaczka, gęś).  

 Głośno i wyraźnie powiedz jakie wydają dźwięki. 

 Podziel wyrazy na sylaby:  kot, świ-nia, ko-gut, ow-ca, ku-ra, ko-za, koń, kro-wa, pies, in-dyk, kacz-

ka, gęś).  

 



Zadanie 2.  

          Połącz w pary małe zwierzątko – duże zwierzątko  

 

 

 

                                                           

                                                         

                                                                  

                                                               
 

                                                               

                                                                                                 

                                                                                                     
 

 

 



                                                               

                                                                   
 

                                                                                

                                                                
 

                                                                              
 

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 



Emil G. 

19.04.2021 (p. Agnieszka B.) 

Zbiory. Odróżnianie kształtów i kolorów. 

Rodzicu, przeczytaj polecenie, zapisz cyfry, by Emil mógł zapisać je po śladzie.  

Emilu, policz elementy w zbiorach i zapisz cyfrę po śladzie. Czego jest najwięcej, a czego najmniej? 

 

 

zad. 2 Połącz w pary takie same skarpety. 

 

 

 

 

 

 



Rewalidacja-zadania   Opr.K.O 

Emil G. 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie 

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

 

J A S-  K Ó Ł- KA                           B O- C I A N                                         S K O W - R O -  N E K 

 

2.  Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab. 

 

PA  MA   FA   DA   WA   TA  CA  NA 

 

WE MU  SI  CE  RU FU  RI   DY    

 

A-SA   U-LA   I-RA    E-MU 

3.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. 

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

     

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Rewalidacja-zadania   Opr.K.O 

Emil G. 

 

1. 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 
 

 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-…………………………………. 

 

2. Rodzicu proszę odczyj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać. 

Odpowiedzcie na pytania poniżej. 

 

WIO-SNA W SA-DZIE. 

 

JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO.  ŚWIECI SŁOŃCE. 

 

 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. 

 

Pytania: 

Co kwitnie w sadzie wiosną? 

Jakie mamy drzewa owocowe? 

Jakie mamy krzewy owocowe? 

 



Emil G. 14.04.2021 

Psycholog 

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Emila. W zadaniu znajdziesz ilustracje z 

różnymi sytuacjami, ich opisem oraz obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, na kolejnej stronie 

znajdziesz opisy, które im odpowiadają. Do każdej emocji pasują 4 sytuacje z ilustracji. Dziecku należy 

przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania. 

Etap 1. - Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki sytuacji oraz emocji. 

Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”. 

Etap 2. - Daj dziecku obrazki z emocjami. Przemieszaj ilustracje z sytuacjami. Przeczytaj Emilowi 

instrukcję do etapu 2. Następnie podawaj dziecku po 1 obrazku z sytuacją czytając mu jej opis (tak by w 

czasie czytania mógł patrzeć na ilustrację). Zadaniem dziecka jest wskazać obrazek z emocją, jaką czuje 

bohater ilustracji. 

Instrukcja dla dziecka: „Za chwilę pokażę Ci ilustrację z osobami w różnych sytuacjach. Przeczytam Ci też, 

co się na nich wydarzyło. Twoim zadaniem będzie pokazać, co czuje osoba z obrazka. Zrób to pokazując 

palcem obrazek z odpowiednią emocją. Przed sobą masz twarze pokazujące „złość” i „strach”.  

Etap 3. - Instrukcja dla dziecka: „Przyklej zestaw z buzią i pasującymi do niej sytuacjami na kartkę papieru, 

każdą emocję na innej.” 

Opisy ilustracji: 

1. Chłopiec nie trafił piłką do kosza. 

2. Koledzy pokłócili się o jedzenie. 

3. Dziewczynka i chłopak pokłócili się. 

4. Rodzic krzyczy na syna. 

 

1. Pies głośno szczeka. 

2. Wysoki chłopak krzyczy i macha rękami. 

3. Jest całkowicie ciemno. 

4. Jest burza z piorunami. 



 

 

 

 

 

 
 

 



Rewalidacja-zadania                 Opr.K.O 

Bartosz Ł. 

 

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie    Odczytaj sylaby, połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu. 

 

 

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

 

2.  Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab. 

 

PA  MA   FA   DA   WA   TA  CA  NA 

 

WE MU  SI  CE  RU FU  RI   DY    

 

A-SA   U-LA   I-RA    E-MU 

3.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. 

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

     

 

1       2        3        4       5   

 

rewalidacja-zadania   opr.K.O 

Bartek Ł. 

 

1. 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 
 

 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-…………………………………. 

 

2. Rodzicu proszę odczyj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta- powtarza dziecko, kolejne proszę odczytać. 

Odpowiedzcie na pytania poniżej. 

 

WIO-SNA W SA-DZIE. 

 

JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO.  ŚWIECI SŁOŃCE. 

 

 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. 

 

Pytania: 

Co kwitnie w sadzie wiosną? 

Jakie mamy drzewa owocowe? 

Jakie mamy krzewy owocowe? 



REWALIDACJA INDYWIDUALNA  Bartosz Ł.  19-23.04.2021  K. Kopczyńska 

 

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia. Zadania można także wkleić do zeszytu. 
Rodzicu odczytuj polecenie. Pomagaj, wspieraj, ale nie wyręczaj. POWODZENIA! 
 

ZADANIE  NA PONIEDZIAŁEK 

Polecenie : narysuj biedronkę po zworze, następnie pokoloruj jak na przykładzie obok. Policz wspólnie z rodzicem 

kropki biedronki i zaznacz na czerwono cyfrę w tabeli, która wskazuje ilość kropek. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 

 

 



ZADANIE  NA PIĄTEK 

Polecenie – pokoloruj tęczę według podanego wzoru. Możesz zrobić to palcem zamoczonym w farbie lub inną 

techniką, odpowiednio dobierając kolory. Nazwij każdy kolor . Policz z ilu kolorów składa się ta tęcza. 

 

Bartosz Ł . piątek 
 

Zadania Logopedyczne 
 

Ćwiczenia artykulacyjne 
 

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

artykulatory  w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń 

artykulacyjnych . Miłej zabawy! 

 

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

ćwiczenia posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą , miodem                a ono intuicyjnie sięgnie 

po tą słodycz, 

 

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

 

- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów, 

 

- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem, 

  

- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa , 

 

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

wspaniale, gdyby zabawy językowe były codziennością - to dobre przygotowanie do 

sprawnej mowy! 

 
 



Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda 

Zadania dla  - Piotr S.  

Temat: Uzupełnianie zdań.   

Zadanie 1.  

Przeczytaj wiersz. Podkreśl wyrazy z „ą”. Napisz je. 

Ma mnie trąba, wąż i łąka, ale nie ma mnie biedronka. 

Ma mnie wielbłąd oraz pająk. Kąkol z bąkiem też mnie mają. 

Z makolągwą żyję w zgodzie, w kącie też mnie spotkasz co dzień. 

Odnajdziesz mnie też w dąbrowie. Czym ja jestem? Kto powie? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 2. 

W podanych zdaniach podkreśl czasowniki (pamiętaj, że czasownik odpowiada na pytanie: Co robi? Co się 

z nim dzieje?). 

Stefania porządkuje swój pokój i sprząta w salonie. Układa książki, wyciera kurze i myje 

okna. Trzepie chodnik. Potem robi sobie herbatę z sokiem malinowym i czyta ciekawy 

artykuł o filmie historycznym. 

Zadanie 3.  

 Podkreśl w tekście wyrazy z „ą”. 

Nasza szkolna biblioteka wygląda pięknie. O porządek dbają dyżurni. 

Oni pomagają pani bibliotekarce. Ścierają kurz z regałów, parapetów, układają albumy, 

ciekawe czasopisma i piękne książki. Podlewają kwiaty doniczkowe. 

Zadanie 4. 

Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej (jeśli nie pamiętasz w jakiej kolejności ułożone są litery w 

alfabecie skorzystaj z podpowiedzi: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż). 

hokej, bohater, muchomor, chleb, hetman, Hania 

………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5.  
Zastosuj w odpowiedniej formie wyraz w zdaniach: chart, Chełm, hełmy, hart 

Pojechałam z ciocią Marzenką do …………………. by poznać to miasto. 

We Wrocławiu odbył się wyścig psów …………….. 

Wikingowie na głowach nosili rogate ……………….. To wojenne nakrycie nordyckich wojowników. 

Zawstydziłem się. W takiej sytuacji należy zachować …………….ducha i być odważnym. 

Rewalidacja-zadania 

Opr.K.O 

Piotr S. 

 

1. Rodzicu proszę odczyj dziecku polecenie. Pierwsze 3 zdania- czyta- powtarza dziecko, kolejne proszę 

odczytać. 

 

WIO-SNA W SA-DZIE. 

 

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



 

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

 

KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI. 

 

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH 

 

 POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY. 

 

Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE. 

 

 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi 

wyrazami poniżej . 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 
Rewalidacja- zadania 

opr.K.O 

Piotr S. 

 

1. 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 
 

 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-…………………………………. 

 
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie 
    Odczytaj sylaby , połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu. 

 

 

JA- BŁO-NIE                     WI-ŚNIE 

 

GRU-SZE                          ŚLI-WY 

 



Piotr S. piątek
Zadania Logopedyczne 
 

Ćwiczenia słuchowe 
 

Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa .  W tym tygodniu 

poćwiczcie słuch  w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej 

pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej zabawy! 

 

- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki , które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno                 

i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem , za drzwiami,  

 

- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których 

występują, 

 

- w parze pobaw się w króla dźwięku-  zamknij oczy i zgadnij , z jakiego kierunku słyszysz 

głos drugiej osoby, 

 

- stań za dzieckiem i  w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub 

potrząsaj różnymi  przedmiotami, – sprawdź , czy dziecko identyfikuje  dźwięk, czy obraca 

głowę w kierunku dźwięku. 

 

Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie 

czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.  
 

Rewalidacja indywidualna- Arletta Majda 

Zadania dla: Kacper L.  

Temat: Zwierzęta domowe. 

      Szanowna mamo przekazuję twojemu dziecku do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadź je, 

po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie. Proszę pomóż swojemu dziecku odczytać polecenia i 

wykonać zadania 

 

Zadanie 1.  

        Mamo, proszę żeby Kacper  wyciął wszystkie zwierzątka umieszczone poniżej w ramkach a następnie 

rozłożył je przed sobą na stole ( mamo asystuj swojemu dziecku przy wykonywaniu tego zadania, ale 

starajcie się nie pomagać- niech to będzie praca samodzielna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Mamo, głośno i wyraźnie nazywaj po kolei wszystkie zwierzątka, poproś by Kacper po tobie 

powtórzył np: 

Mama mówi kot – Kacper powtarza – kot    

(świnia, kogut, owca, kura, koza, koń, krowa, pies, indyk, kaczka, gęś).  

 Mamo, głośno i wyraźnie powiedz Kacprowi jakie wydają dźwięki również niech powtarza po tobie 

np.: 

Mama mówi – kot miauczy „miauu” – Kacper powtarza – „miauu” itd. 

 Mamo podziel Kacprowi  wyrazy na sylaby, wyklaskując przy tym ilość sylab, poproś by Kacper 

zrobił to samo:  kot, świ-nia, ko-gut, ow-ca, ku-ra, ko-za, koń, kro-wa, pies, in-dyk, kacz-ka, gęś).  

Zadanie 2.  

         Mamo,poproś Kacpra aby połączył w pary małe zwierzątko z dużym 

 

                                                           

                                                         

                                                                  

                                                               
 

                                                               

                                                                                                 



                                                                                                     
 

 

 

                                                               

                                                                   
 

                                                                                

                                                                
 

                                                                              
 

                                                                                                                                         
 

 



Kacper L. 

19.04.2021 (p. Agnieszka B.) 

Ćwiczenie spostrzegawczości. Odróżnianie kształtów i kolorów. 

Rodzicu, pomóż wykonać zadania. Kacper, połącz obrazki i ich cień.  

 

zad. 2 Pandy uprały swoje skarpety. Pomożesz im połączyć skarpetki w pary? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kacper L. 20.04.2021 

 

Psycholog 

 

Drogi rodzicu, dziś Twoje dziecko dowie się trochę więcej o bardziej skomplikowanej emocji jaką jest 

nieśmiałość. Przed rozpoczęciem zadania, Kacper musi wyciąć obrazki. Zacznijmy od czegoś prostego. 

Najpierw przeczytaj dziecku następujące informacje: 

 

„Dziś dowiesz się czym jest nieśmiałość! W poprzednich zadaniach od psychologa dużo dowiedziałeś się o 

emocjach. Te emocje to były RADOŚĆ, SMUTEK, STRACH, ZŁOŚĆ. Dużo się o nich nauczyłeś. Teraz 

dowiesz się więcej o nieśmiałości. Nieśmiałość to emocja, przez którą trudno nam czasem zrobić to co 

chcemy np. Poznajesz nowego kolegę w szkole. Chcesz się bawić ale nie podchodzisz do niego. W takiej 

sytuacji czujesz nieśmiałość. To uczucie, które może być niemiłe. Jest podobne do strachu. Zamiast bać się, 

że coś Ci się stanie, boisz się że ta osoba będzie niemiła. Spójrz na obrazek, tak wygląda osoba czująca 

nieśmiałość.”  

Teraz podaj dziecku obrazek z zasłoniętą twarzą.  

 

„Tu są obrazki sytuacji, w których ludzie czują nieśmiałość. Teraz przeczytam Ci ich opisy, pokaż mi palcem, 

o którym obrazku mówię.” 

 

1. Dużo ludzi patrzy na Ciebie. 

2. Kiedy musisz o coś poprosić. 

3. Gdy poznajesz nową osobę. 

 

 
 

 
 


