
 

Witam  Kochane dzieci. Pozdrawiam waszych rodziców. 

W tym tygodniu chciałam wam  przybliżyć wygląd lasu wiosną, oraz zwierzęta mieszkające w lesie. 

Skrzat Borówka oprowadzi  Was po lesie. W drugim filmiku przedstawione macie zwierzęta leśne. 

Chciałabym abyście utrwalili sobie literę „ L”. 

Dalej macie coś do policzenia, krzyżówki i rysunki do pomalowania.  

Pozdrawiam Katarzyna Kopka. Życzę miłej pracy i czekam na zdjęcia. 

 

To linki do filmików. 

https://youtu.be/tZ2BuIIFWoI 

https://youtu.be/31z7hEiIDVs 

https://youtu.be/54Rv8Dlm5m4 

https://youtu.be/tZ2BuIIFWoI
https://youtu.be/31z7hEiIDVs
























 

Zajęcia rewalidacyjne  18-22.05.2020 r.   

                                                            FIGURY GEOMETRYCZNE 

Obejrzyj figury. Czy już wiesz, co to są za figury? Poproś rodzica, aby przeczytał etykiety, 

a Ty wytnij etykiety, które są na dole strony i dopasuj do figury: 
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Wytnij kolorowe figury. Poproś rodzica, aby czytał Ci polecenia, a Ty naklejaj na kartce A-4 

figury zgodnie z poleceniami: 

1. Na środku kartki przyklej biały trójkąt. 

2. Pod trójkątem przyklej żółte koło. 

3. Po lewej stronie żółtego koła przyklej czerwony trójkąt. 

4. Nad białym trójkątem przyklej granatowy trójkąt. 

5. Po prawej stronie granatowego trójkąta przyklej zielony kwadrat. 

6. Po lewej stronie granatowego trójkąta przyklej niebieskie koło. 

7. Pod niebieskim kołem przyklej pomarańczowy kwadrat. 

8. Po prawej stronie żółtego koła przyklej fioletowy kwadrat.  

9. Nad fioletowym kwadratem przyklej różowe koło. 

 

źródło: Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno – kompensacyjnymi, autor M.Hinz, wyd.Harmonia 







 

 

                                          Pan Jezus uczy nas miłości bliźniego 

W Piśmie Świętym napisane jest: „ Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 

swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego.”                   

Kto kocha Boga, okazuje miłość bliźnim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Wniebowstąpienie – z Jezusem idziemy do Ojca 

w Piśmie Świętym napisane jest: „ Jezus uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed 

oczu.” Jezus wstąpił do nieba. Jako Syn Boży jest wszędzie obecny. Towarzyszy nam na ziemi                              

i pomaga żyć tak, abyśmy mogli zamieszkać z Nim w niebie. Zajrzyj do zakładki – Religia na stronie 

naszego Ośrodka i obejrzyj film animowany pt. „ Wniebowstąpienie Pana Jezusa.” 

 



Ćwiczenia głoski „sz” w nagłosie. 

 

 



 

 

 

 

 



Drodzy uczniowie i rodzice!

W tym tygodniu zapraszam do wykonywania ćwiczeń pomocnych
w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Podaję link do strony:
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

 
Poniżej zamieszczam propozycje ćwiczeń w parach:

1. Kłótnia kolan
Uczestnicy stają naprzeciw siebie.
W ćwiczeniu wykorzystane są 2 pozycje:

– kolana przykryte ( dłonie położone na kolanach ),
– kolana odkryte ( dłonie zdjęte z kolan )

Uczestnicy nie mogą mieć kolan przykrytych dłużej niż 30 sekund.
Gra polega na dotknięciu odkrytych kolan przeciwnika. Za każdym
razem,  gdy  jednemu z  zawodników się  to  uda,  zdobywa punkt.
Uczestnik,  który  jako  pierwszy  zdobędzie  5  punktów  wygrywa
rundę. 

2. Sportowe  kalambury  –  przygotujcie  hasła  –  nazwy  różnych
dyscyplin sportowych np. pływanie, biegi, narciarstwo itp. 

Jeden z uczestników stara się odwierciedlać gestami, ruchem ciała
wylosowane hasło. Zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć, jaka to
dyscyplina sportowa. Za każde odgadnięte hasło przyznawany jest
1  punkt.  Wygrywa  uczestnik,  który  jako  pierwszy  zdobędzie
5 punktów. Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


ZAJĘCIA KULINARNE 

Oto propozycje prostych potraw, które dzieci mogą przyrządzić 

same lub z naprawdę niewielką pomocą dorosłych. 

Wypróbujecie? 

Owocowe szaszłyki 

Zamiast sałatki owocowej możemy zaproponować dzieciom przygotowanie 

i zjedzenie owocowych szaszłyków - jest coś w tej formie podania owoców, 

co sprawia, że na dziecięcych buziach wykwita uśmiech zachwytu. 

Zapewniam! Wybierajcie miękkie owoce, bo dzieciom będzie łatwiej nabijać 

je na patyk. 
 

 

 

 

 



 Jogurtowe Parfait 
 

Pod nazwą "Jogurtowe Parfait" ukrywa się po prostu mieszanka jogurtu 

naturalnego (najlepiej sprawdza się grecki) i dodatków. Do wyboru mamy 

świeże owoce, konfitury, muesli, granolę, suszone owoce, orzechy, 

migdały, pokruszone ciasteczka itp. Ten przysmak nadaje się idealnie na 

śniadanie, a dzieci z łatwością przygotują go samodzielnie. Wykonanie jest 

proste: warstwa owoców (muesli, granoli itp.), jogurt, kolejna warstwa 

owoców (albo tym razem innego wybranego dodatku) itd. Górę możemy 

nawet posypać pokruszonymi ciasteczkami, polać sosem owocowym lub 

czekoladowym - będzie bardziej odświętnie! 

 

 



Przepis na gumisiowe lody na patyku 

 

Składniki: 

 żelowe misie Harribo 
 puszka Sprite lub innego napoju typu lemoniada 

  

Jak zrobić: 

Wrzuć po kilka misiów do każdego z pojemniczków na lody na patyku. 
Nalej lemoniady. Zamknij zamknięciem z patyczkiem. Włóz do 
zamrażarki na całą noc. 

Wesołego smacznego! 

 

 



Pokoloruj lizak 

 

 



Zajęcia muzyczne 

 

1. Znaki drogowe 

https://www.youtube.com/watch?v=3pAqiMqe7yA 

https://www.youtube.com/watch?v=_9BZj_GJWEw 

https://www.youtube.com/watch?v=PKx4hDq5AoQ 

 

2. Odgłosy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=UFD7k0pZsJM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkA2NHliZtg 

 

3. Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=mf9j8MEdz3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=p9h8SChtrjI 

https://www.youtube.com/watch?v=8unGIurRsXo&t=117s 

https://www.youtube.com/watch?v=3pAqiMqe7yA
https://www.youtube.com/watch?v=_9BZj_GJWEw
https://www.youtube.com/watch?v=PKx4hDq5AoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UFD7k0pZsJM
https://www.youtube.com/watch?v=qkA2NHliZtg
https://www.youtube.com/watch?v=mf9j8MEdz3Q
https://www.youtube.com/watch?v=p9h8SChtrjI
https://www.youtube.com/watch?v=8unGIurRsXo&t=117s


Zajęcia sportowe – zabawy z piłką 

 

1. Kolanko 

Zabawa znana współczesnym rodzicom z dzieciństwa, możliwa nawet 
w domu. Ćwiczy u dzieci refleks, umiejętność chwytania piłki i rzutów 
(drogocenne wazony proponujemy na ten czas ewakuować z pokoju). 
Zasady są proste i polegają na rzucania do siebie piłki. W chwili gdy 
komuś nie uda się złapać, klęka na kolano, przy drugim upuszczeniu 
piłki – na drugie, potem opiera łokieć na podłodze itp. Zabawę można 
dowolnie modyfikować (np. zamiast opierania łokciem może być siad 
skrzyżny) i dostosowywać trudnością do umiejętności dzieci. Każde 
złapanie piłki cofa jedno utrudnienie (czyli łapiąc piłkę, wstajemy z 
kolanka). A po zabawie puchar… lodów lub sałatki owocowej dla 
zwycięzcy! 

2. Zabawa w auta 

Ćwiczy umiejętność poruszania się z piłką oraz rozpoznawania 
sygnalizacji świetlnej. Na wyznaczonym terenie (np. w obrębie kilku 
drzew czy na połowie boiska) dziecko prowadzi piłkę i stara się na 
sygnał rodzica wykonywać następujące czynności: 
– „HAMULEC” – zatrzymać się z piłkę 
– „LUZ” – swobodne prowadzenie piłki 
– „GAZ” – prowadzenie piłki w szybkim tempie 
– „ŚWIATŁO CZERWONE” – zatrzymać się z piłką 
– „ŚWIATŁO ŻÓŁTE” – przygotowanie do prowadzenie piłki (bieg w 
miejscu przy piłce) 
– „ŚWIATŁO ZIELONE” – prowadzenie piłki. 

3. Parkowanie auta 

Piłka wciela się w rolę auta, które trzeba zaparkować. Poszukiwanie 
miejsca parkingowego – jak to zwykle bywa – nie jest łatwe. Rodzic 
podaje charakterystyczne miejsce lub punkt krajobrazu (np. rozłożyste 
drzewo lub plac zabaw), a dziecko prowadzi piłkę i stara się dotrzeć 
tam jak najszybciej. „Parkując” dziecko siada na piłce. 

 



4. Przejazd pod mostem 

Opiekun i dziecko poruszają się po wyznaczonym terenie. Piłkę 
prowadzi dziecko, którego zadaniem jest przejście pod mostem, 
który tworzy rodzic stając w szerokim rozkroku. Dziecko musi przejść 
pod nogami i dobiec do podanej, obok jednej z nóg rodzica, piłki. Po 
pokonaniu przeszkody, rodzic ustawia się w dowolnym miejscu i znów 
tworzy most. 

5. Koszykówka naziemna 

Pomysł na zabawę także w domu. Do gry potrzebny będzie kosz na 
zabawki lub wiaderko. Stojąc w wyznaczonym miejscu (nie 
przekraczając wyznaczonej linii) staramy się na zmianę z dzieckiem 
trafiać piłką do pojemnika. Doskonale sprawdzą się tutaj również małe 
piłeczki (jak w basenikach z piłkami) lub nawet zwykłe klocki 
podzielone na kolory. Rodzic i dziecko oddaje 10 rzutów do pojemnika 
(każdy ma inny kolor piłeczek), a potem odbywa się komisyjne liczenie 
ilości trafień danego koloru. 

 

 



WF: 

https://www.youtube.com/watch?v=P4Io7rgwsqM 

https://www.youtube.com/watch?v=q_FoJOcCZP0 

https://www.youtube.com/watch?v=6skRu0rT4CA 

https://www.youtube.com/watch?v=v27-u5iuquQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P4Io7rgwsqM
https://www.youtube.com/watch?v=q_FoJOcCZP0
https://www.youtube.com/watch?v=6skRu0rT4CA
https://www.youtube.com/watch?v=v27-u5iuquQ

