
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: MY W KOSMOSIE 

ŚRODA 7 KWIETNIA 2021r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Kosmos, układ słoneczny- gwiazdy, 

planety 

1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

Drodzy Rodzice! Witam po przerwie świątecznej. Dziękuję bardzo za zaangażowanie w realizację  treści i 
pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań,  jakie proponuję. Bardzo proszę, abyście Państwo czytali dzieciom 
każde moje słowo, jakie do nich kieruję. OSKAR i KUBA sami mogą odczytać treść poleceń. 
 - Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w kolejności dni tygodnia, zaznaczenia na tablicy i na kalendarzu ściennym 
aktualnej daty, powtórzenia dni tygodnia 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Piątek, sobota, niedziela 
 - Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy, razem  wskazując ten, który wymieniamy. KUBA, 
OSKAR, SZYMON, ADAM mogą dodatkowo powiedzieć z jakimi wydarzeniem kojarzy mu się dany miesiąc ;-), mogą 
wyszukać w kalendarzu świąt nietypowych ciekawe, wesołe święta i dopisać je  . Następnie proszę SZYMONOWI, 
ARMANDOWI,ADAMOWI pomóc na kalendarzu, jaki jest w domu wskazać obecny miesiąc i dzień tygodnia. 

 

 



Wspólnie omawiamy aktualną pogodę. Proszę by każdy z uczniów zakolorował odpowiedni rysunek, i dopisał tem. na 

termometrze 

 



Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! 
Następnym etapem zajęć jest zapisanie daty i tematu według schematu poniżej: 

 Oskar, Kuba, Adam samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;  

Szymon, Armand z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter (napisanych przez rodziców) według 

przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania  można głośno powtarzać litery. Szymon/Drukowane/ i Adam/ pisane/ 

mogą przepisywać, odwzorować samodzielnie litery 

ŚRODA 

7 KWIETNIA 2021 r. 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  temperatura …. 

TEMAT: Kosmos, układ słoneczny- gwiazdy, planety 

Drodzy rodzice jeżeli macie możliwość to proszę włączyć na YouTube film- Układ słoneczny dla dzieci-  123 

Edukacja. 

2. ZJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ 

Zajęcia rozpoczynamy od oglądnięcia na You Tube piosenki „ W układzie słonecznym”-

Nutko sfera, piosenki dla dzieci, następnie samodzielnie lub z pomocą odczytajcie podpisy 

pod obrazkami 

 

Przepiszcie do zeszytu nazwy Słońca i poszczególnych planet………………………….. 



 

Zadania dla Szymona i Armanda 

 

 



Popraw drogę rakiety po śladzie 

 

 

 



Zadanie dla Oskara, Kuby i Adama 

 

 



3. 4.5. Zajęcia rozwijające kreatywność 

Wydrukuj, wytnij, pokoloruj,  

 

 



 

Dodatkowe zadanie dla Szymona- posłuchaj i spróbuj narysować muzykę- jeden z 

wybranych utworów z płyty Jan Michel Jarre – Rendez-vous Houston koncert 

Bardzo dziękuje za udział w zajęciach. M. Świerk 

================================================================== 

RELIGIA 

Katecheza 1 

Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu. 

Drogi Rodzicu, proszę, przeczytaj swojemu dziecku poniższy tekst i pokaż mu krzyż, a następnie 

wykonajcie razem znak krzyża. 

W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze  Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy 

wdzięczni Panu Jezusowi za  Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć 

na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi. 

Rodzicu! 

Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych, proszę go obejrzeć i porozmawiać 

z dzieckiem na temat treści zaprezentowanych w filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk


REWALIDACJA   AGNIESZKA BARTKOWIAK 

Szymon Sz. 

Temat: Pogoda 

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

Szymonie,  dopasuj dzieci do odpowiedniej pogody. 

 

 

 

 

 



Rewalidacja K. Onuchowska 

Zadania dla ARMANDA 

1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.  Nazwij  i  wskaż przedmioty . Pokoloruj literkę “O” na niebiesko. 

O    O     O     O      O     O   O    O     O     O    O      

 

 

 

OKULARY                 KALOSZE                 KONEWKA                  OKO 

 

 

 

 

OKNO                                     ŁOPATA 

2.  Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Armand pokazał na obrazku. 

-pokaż gdzie jest chłopiec 

-pokaż gdzie jest dziewczynka 

-pokaż łopatę 

-pokaż koszyk 

-co robi dziewczynka 

 

ZADANIA DLA KUBY 

1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst I odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz do 

zeszytu. 

PRACE W OGRODZIE. 

TO JEST WIOSENNY OGRÓD. 

NA GRZĄDKACH WYKINUJEMY PRACE OGRODOWE: 

KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE. 



WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI. 

WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I KWIATY. 

Pytania: 

-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie? 

-z czego wyrosną warzywa? 

-z czego wyrosną kwiaty? 

-co trzeba robić aby rośliny rosły? 

 

 

2.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj wyrazy. Podpisz obrazki. Zapisz te wyrazy do zeszytu według 

wzoru poniżej. 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                            

SADZONKA              SA  DZON  KA            S A D Z O N K A 

 

NASIONA                  NA  SIO  NA                N A S I O N A 

 

CEBULA                   CE  BU  LA                    C E B U L A 

    

================================================================== 

 

 



REWALIDACJA p. A. MAJDA 

ZADANIA DLA ARMANDA 

Droga mamo, przeczytaj Armandowi poniższe zadanie i pomóż przy jego rozwiązaniu. 

Zadanie 1 

Uzupełnij obrazek zgodnie z instrukcją. 
To jest ogrodnik Jakub. 

 Na prawym rękawku koszuli ma łatę w kształcie trójkąta. 

 Na lewym policzku ma pieprzyk. 

 Pod nosem ma wąsy. 

 Po jego  prawej stronie rośnie drzewo. 

 Nad jego głową świeci słońce i leniwie płyną chmurki 

Na koniec pokoloruj obrazek, nazwij wszystkie kolory kredek, których użyłeś. 

 

 

ZADANIA DLA KUBY 

Kuba przeczytaj polecenia a następnie rozwiąż zadania. 

Zadanie 1.  

W garderobie Zosi powstał niezły bałagan. Dziewczynka stwierdziła, że nadejście wiosny to dobra okazja, 

aby coś z tym zrobić. Postanowiła najpierw posegregować swoje rzeczy, ale potrzebuje do tego Twojej 

pomocy. Policz, z ilu liter składają się nazwy ubrań zamieszczone pod zadaniem. Następnie wytnij te wyrazy 

i przyklej je w odpowiednich miejscach według kolejności alfabetycznej i zgodnie z numeracją. Litery do nich 

przypisane, czytane rzędami od lewej do prawej, utworzą hasło. 

 



Parzysta liczba liter w słowie  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

Nieparzysta liczba liter w słowie  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Wyrazy do wycięcia  

suknia koszula  spódnica  spodnie  sweter  bluza  buty  pasek  

czapka  kalosze rajstopy skarpetki szalik beret kurtka płaszcz 

 

 

 



 

ZADANIA DLA OSKARA 

Temat: Rozwiazywanie zadań tekstowych, uzupełnianie zdań. 

Oskar przeczytaj polecenia i rozwiąż zadania. 

Zadanie 1.  

Uzupełnij zdania. Wykorzystaj wyrazy umieszczone w nawiasie (duży, małe, para). 

 

 

 

                                
 

To jest …………. but.  
   

 



 To są …………  buty.  

 

Dwa buty to ………….. butów. 

 
Zadanie 2. 

Napisz rozwiązanie i odpowiedź. 

Mama kupiła dzieciom trzy pary butów, a tata kupił dwie pary pantofli. Ile to butów.  

Rysunek  

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie; 

 

 

 

Odpowiedź; 

 

 

 

Zadanie 3. 

Zamaluj na zielono tyle kółek, ile jest głosek w nazwie tego, co widzisz na obrazku. 

 

                                                      
 

                                                                                         
Zadanie 2.  

Teraz dorysuj z prawej strony domu 2 drzewa, nad domem słonko, z lewej strony domu płot. 

 

Zadanie 3.  

Pokoloruj domek na żółto, dach na brązowo, drzwi na pomarańczowo, a okna i firanki – na wybrany przez 

siebie kolor. 



LOGOPEDIA p. J PARUZEL- JUNG 

ZADANIA DLA ADAMA, KUBY, SZYMONA 

Opowiedz co dzieje się na obrazkach 

 

 



Wychowanie fizyczne. Temat: Zabawy gibkościowo-zwinnościowe. 

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

bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

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

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

Ćwiczenia: Wykonujemy 6-8 powtórzeń. 

Ćw. 1 Toczący pień. Dziecko leży na podłodze z 

wyprostowanymi i złączonymi nogami i RR w górze .Dziecko 

przetacza się raz w lewa stronę raz w prawa stronę. 

 
Ćw. 2 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. Trzymając 

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

do przysiadu. 

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

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

piłkę. ( raz w L raz w P) 

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

NN. Dziecko stara się nie zostać trafionym piłką unosząc biodra 

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

Palcami stóp trzymają woreczek i wykonują przetoczenie do 

leżenia na plecach z jednoczesnym uniesieniem nóg do pionu 

rzutem woreczka. 

 

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

do przodu. 

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

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

bioder( w L i P stronę ) 

 
Ćwiczenia oddechowe Ćw. Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po 

turecku”. Dziecko wykonuje wdech nosem, a następnie silnie 

dmucha na szarfę. 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA  

TEMAT ZAJĘĆ:    Zabawa słowem w wyliczance „Dwa zające” 

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

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

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

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

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



1. Na dzisiejszych zajęciach będziemy bawić się słowem, wystukując zaznaczony tekst w poniższej 

wyliczance. Przeczytaj dziecku wyliczankę lub dziecko czyta samo, żeby zapoznać się  z tekstem. Raz, 

dwa, trzy wykonujemy wg podanych przykładów. Zadanie jest bezproblemowe również dla tych uczniów, 

którzy nie  mają dostępu do Internetu  

 

1.Na zielonej łące raz dwa trzy  (klaszczemy)    pasły się zające raz dwa trzy ( tupiemy)  

 

 a to była pierwsza zwrotka,   teraz będzie druga zwrotka.    

2.Na zielonej łące raz dwa trzy (uderzamy jednocześnie  rękoma o uda)  

 

pasły się zające raz dwa trzy  (uderzamy naprzemiennie ręką  o uda) 

 

a to była druga zwrotka,  teraz będzie trzecie zwrotka. 

Zwrotek może być dużo, wszystko zależy od pomysłu Państwa, jak i czym wystukać zaznaczony tekst.  

( np. podskoki, naprzemiennie skrzyżowanymi rękoma o uda i na ramiona, raz klaszczemy cicho, raz 

głośno, uderzamy o blat stołu a potem klaskanie, tupanie jedną nogą, potem obiema, pstrykanie, mlaskanie 

językiem itp). Można też zaznaczony tekst wykonywać dłonią lub piłeczką w formie masażyku na plecach. 

Wszystko zależy od pomysłu a zabawa będzie bardzo wesoła. Miłej zabawy.  

 

Proszę, w miarę możliwości przesłać do wychowawcy 1 zdjęcie z trwania zajęć. 

=================================================== 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: MY W KOSMOSIE/ 

CZWARTEK  8 KWIETNIA 2021r. 

 TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zawód kosmonauta, astronauta 

1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

Drodzy Rodzice! Bardzo proszę  pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań,  jakie proponuję abyście Państwo 
czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich kieruję. OSKAR i KUBA, ADAM sami mogą odczytać treść 
poleceń. 
 - Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w kolejności dni tygodnia, zaznaczenia na tablicy i na kalendarzu ściennym 
aktualnej daty, powtórzenia dni tygodnia 
- Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy, razem  wskazując ten, który wymieniamy. 
Następnie proszę SZYMONOWI, ARMANDOWI,ADAMOWI pomóc na kalendarzu, jaki jest w domu wskazać obecny 
miesiąc i dzień tygodnia. 



Omawiamy i zaznaczamy aktualny stan pogody. Pokoloruj odpowiedni emblemat i wpisz temperaturę

 

Proszę zapisać dzisiejszy temat: 

CZWARTEK 

8 KWIETNIA 2021 r. 

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  temperatura …. 

TEMAT: Zawód kosmonauta, astronauta 

Kosmonauta to osoba, która podróżuje w przestrzeni pozaziemskiej,  

 Astronauta to osoba, która podróżuje wśród gwiazd 



 

Mirosław Hermaszewski – lotnik, kosmonauta, generał i piolt Wojska Polskiego. Pierwsz i jedyny w 

dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos. 

Pomóż znaleźć drogę do rakiety  

 

 

 

 

 

 

 



Samodzielnie lub z pomocą wykonaj ćwiczenia 

 





 



3. ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

Wg. Schematu spróbuj narysować rakietę, pokoloruj ją 

 

Dziękuję za zajęcia M. Świerk 

 



RELIGIA p. M. DOMALIK 

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. 
================================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

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


TERAPIA RUCHOWA – AGNIESZKA U. 

CZWARTEK:   Armand T, Kuba P. 

PIĄTEK: Oskar J.  

Temat: Ćwiczenia usprawniające małą motorykę. 

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

wymagające specjalistycznego sprzętu) 

PRZYPINANIE SPINACZY DO BIELIZNY 

 

Potrzebujecie kilku spinaczy oraz 

przedmiotu, do którego można je 

przypinać (musi być to coś o dość 

sztywnych ściankach).  

 

WYKLEJANIE OBRAZKA PLASTELINĄ 

 

Ćwiczenie znane każdemu. Wystarczy 

kawałek plasteliny i prosty kontur 

obrazka np. wielkanocna jajko. Obrazek 

wyklejamy robiąc z plasteliny małe 

kuleczki lub po prostu urywając jej 

kawałki i naklejając na kartkę. 

NAWLEKANIE MAKARONU NA 

SZNUREK 

 

Zadaniem będzie nawlekanie makaronu 

na sznurek.  

 

NABIJANIE KAWAŁKÓW GĄBKI  

 

Małą gąbkę (np. do mycia naczyń) 

rozcinamy za pomocą nożyczek na małe 

kosteczki. Zadaniem ucznia jest 

przenoszenie kosteczek do 

przygotowanego pojemnika za pomocą 

długiej wykałaczki (gąbka z łatwością się 

nabija). 

PRZENOSZENIE KAWAŁKÓW GĄBKI 

 

Te same kawałki gąbki przenosimy za 

pomocą pałeczek np. do sushi! Można też 

użyć dwóch długich wykałaczek. 

ZABAWA Z GAZETĄ 

 

– ugniatanie gazety rozłożonej na stole 

używając jednej ręki, później drugiej, 

formując kule, następnie próbują 

wyprostować kulę za pomocą jednej 

dłoni. 

Życzę miłej zabawy w zaciszu domowym :) 
 



TERAPIA PSYCHOLOGICZNA p. P. SPASOW 

ZADANIA DLA ADAMA 

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

z różnymi sytuacjami, ich opisem oraz obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, na końcu 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 Adasiowi 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 „radość”, „smutek”, „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 mógł zagrać ze swoimi kolegami w piłkę. 

2. Dziewczynka usłyszała, że koleżanki są dla niej nie miłe. 

3. Dziewczynka opiekuje się chorą babcią. Nie wie, kiedy babcia poczuje się lepiej. 

4. Dziewczynka jest samotna. 

 

1. Dziewczynce zorganizowano przyjęcie urodzinowe. 

2. Dziewczynka dostała prezent od mamy. 

3. Chłopiec wygrał ważne dla niego zawody sportowe. 

4. Chłopak i dziewczyna zatańczyli ze sobą. 

 

1. Chłopiec nie trafił piłka do kosza. 

2. Inny chłopak chce chłopcu zabrać śniadanie. 

3. Przyjaciele się pokłócili. 

4. Rodzic mówi dziecku, że łamie zasady. 

 

1. Duży pies głośno szczeka. 

2. Dorosły krzyczy i macha rękoma nad dzieckiem. 

3. W pokoju dziewczynka jest sama i nic nie widzi w ciemności. 

4. Jest głośna burza z piorunami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REWALIDACJA p. A. BARTKOWIAK 

 ZADANIA DLA OSKARA 

Oskar, ponumeruj obrazki w odpowiedniej kolejności. Do każdej ilustracji napisz jedno zdanie. 

 

 

 

 

 

 

 



Rewalidacja p. K. Onuchowska 

Zadania dla Kuby 

1.  Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin . Odczytaj zdania.  

Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności. 

WKŁADAMY SADZONKĘ. 

WYKOPUJEMY DOŁEK. 

ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ 

SPULCHNIAMY ZIEMIĘ. 

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Co potrzebne jest ogrodnikowi. Wybierz odpowiednie wyrazy i zapisz 

do zeszytu. 

  KONEWKA       TACZKA       DZBANEK 

 

  ŁOPATA             GRABIE       KLEJ         DONICZKI        RĘKAWICZKI       

DŁUGOPIS 

  KALOSZE         KLAPKI          KOZAKI 

Zadania dla Armanda 

1.Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji. 

 Rozpoznawanie sylab z głoską P, czytanie. 

-dziecko czyta –od lewej do prawej/ z góry na dół -dotyka każdej literki palcem 

-dziecko koloruje sylabki   

–rodzic wypowiada sylabę a dziecko ją rozpoznaje/wskazuje i koloruje 

–PA –czerwona, PI –żółta, PE –zielona, PO –niebieska, PU –różowa, PY –pomarańczowa. 

 

PA   PO   PU 

PE   Pi    PY 



2. Rodzicu odczytaj dziecku zdania. Następnie zadaj dziecku  pytania : Do czego służy łopata? . Odpowiedź dziecka : 

Łopata służy do kopania.  Następnie obejrzycie obrazki . Co na nich się znajduje?, ponownie zapytaj  do czego służą 

te przedmioty? Podpisz obrazki dziecku . Dziecko poprawia je po śladzie. 

 

ŁOPATA SŁUŻY KOPANIA.  

 

GRABIE SŁUŻĄ DO GRABIENIA.  

KONEWKA SŁUŻY DO PODLEWANIA.  

 

================================================================================= 

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: MY W KOSMOSIE/ 

PIĄTEK  9 KWIETNIA 2021r. 

 TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SŁOŃCE, KSIĘŻYC 

1. 2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: 

Drodzy Rodzice! Bardzo proszę  pomoc dzieciom w wykonywaniu zadań,  jakie proponuję abyście Państwo 
czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich kieruję. OSKAR i KUBA, ADAM sami mogą odczytać treść 
poleceń. 
 - Zajęcia rozpoczynamy od powtórzenia w kolejności dni tygodnia, zaznaczenia na tablicy i na kalendarzu ściennym 
aktualnej daty, powtórzenia dni tygodnia 
- Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy, razem  wskazując ten, który wymieniamy. 
Następnie proszę SZYMONOWI, ARMANDOWI,ADAMOWI pomóc na kalendarzu, jaki jest w domu wskazać obecny 
miesiąc i dzień tygodnia. 



Omawiamy i zaznaczamy aktualny stan pogody. Pokoloruj odpowiedni emblemat i wpisz temperaturę

 

Proszę zapisać dzisiejszy temat:                                                                                                                                                                   

PIĄTEK                                                                                                                                                                                                                            

9 KWIETNIA 2021 r.                                                                                                                                                                                                        

DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE)  temperatura ….                                                                                                                                     

TEMAT: SŁOŃCE, KSIĘŻYC, GWIAZDY 

 

 

 



Policz Gwiazdy…………………… 

 

 



Układ Słoneczny | Planety dla dzieci | Film edukacyjny | Merkury, Wenus, Ziemia, Mars- 

jeżeli macie możliwość to oglądnijcie film na Yoo Tube 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania Kuba, Oskar, do wykonania z pomocą Szymon, 

Adam, Armand 

 

 

 

 

 



Zadanie dla Szymona , Armanda 

 



Pokoloruj. 

 



3. 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

Z dostępnych w domu materiałów wykonaj samodzielnie lub  z  pomocą makietę rakiety, statku kosmicznego/ 

możesz wykorzystać plastikowe butelki , kartoniki…./. Wykonaną pracę przynieś w poniedziałek do szkoły. 

Oto przykłady 

 

Dziękuję za zajęcia   M. Świerk 

Wychowanie fizyczne TEMAT: Zabawy i ćwiczenia rozluźniające, rozciągające, antygrawitacyjne. 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

 


