
Kochani uczniowie. Witam was w nowym tygodniu. Mam nadzieję że jesteście gotowi do pracy. 

Będziemy uczyć się jak dbać o naszą planetę- Ziemia. 

 Dnia 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.  

Przesyłam wam dwa filmiki na ten temat. Proszę o rozwiązanie krzyżówki ekologicznej, 

posegregowania śmieci (mam nadzieję że pomagacie przy segregacji śmieci w domu), rozwiązanie 

łamigłówki ekologicznej.  

Z zajęć technicznych macie do pomalowania 2 rysunki.  

Rewalidacja to działania matematyczne oraz szlaczki.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgT1rkOODnQ 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QgT1rkOODnQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
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            Miłujmy się wzajemnie -  Przypowieść                 

o miłosiernym Samarytaninie. 

Słowa z Pisma Świętego: „ Umiłowani, jeśli Bóg tak 

nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie 

miłować”. 

Na stronie Ośrodka w zakładce – Religia obejrzyjcie bajkę pod 

tytułem – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. 



Spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem 

podczas Mszy Świętej. 

Z Pisma Świętego: „Ja jestem z Wami, przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata”. 

 

                          
Zachęcam do obejrzenia bajek religijnych o Mszy Świętej zamieszczonych       

w zakładce – Religia na stronie naszego Ośrodka. 



W czasie Mszy Świętej spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego 

pod postaciami chleba i wina. 

 

 

 

 



Kochani 

Zapraszam do zabawy dźwiękowo – ruchowej, która polega na odtwarzaniu 

ruchem ciała i dłoni zmiennej wiosennej pogody. Poproście o pomoc osobę, 

która wolno będzie czytała narrację, a Wy ruchem spróbujcie odtworzyć zmiany 

w pogodzie. Wesołej zabawy. 

 

 

 

 

 

Wiosenna burza. 

Dzieci siedzą przy stole. 

Narracja: " W piękny wiosenny dzień gdy wiele dzieci było na spacerze, nagle słońce schowało 

się za chmurami i nadciągnęła burza". Dzieci palcami obu rąk "wędrują" po stole. 

Narracja: "Wszyscy próbują się schować". Uczniowie opierają o krawędź stołu same końce 

palców. 

Narracja: " Zaczyna już kropić deszcz". Dzieci jednym palcem pukają lekko w blat stołu. 

Narracja: "A potem spadają pierwsze duże krople deszczu".  Uczestnicy pukają naprzemian 

dwoma palcami w blat. 

Narracja: "Deszcz pada i pada i pada".  Uczniowie bębnią wszystkimi palcami po stole. 

Narracja: "Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W końcu leje jak z cebra". Dzieci wykonują gest 

zacierania rąk. 

Narracja: "Nagle zaczyna padać grad, mimo, że jest środek wiosny". Uczniowie pukają kostkami 

palców o lat stołu. 

Narracja: : " Na niebie pojawiają się błyskawice".  Uczniowie szybko - jak błyskawica- wyrzucają 

ręce do góry. 

Narracja: "Słychać donośne grzmoty". Dzieci biją pięściami w stół. 

Narracja: " Stopniowo burza cichnie". Uczestnicy uderzają powierzchnią dłoni o krawędź stołu. 

Narracja: "Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu". Uczniowie przebiegają palcami 

szybko po blacie stołu i chowają ręce pod jego krawędzią. 

Narracja: "Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słońce. Wszyscy się cieszą!". 

Dzieci rysują w powietrzu słońce i klaszczą. 
 



 Zajęcia kulinarne  

Wiosna tuż za rogiem, więc warto poznać jakiś prosty przepis na szybką 

sałatkę z dodatkiem sezonowych produktów. Ten przepis wymaga 

zaledwie paru składników, a jest bardzo prosty w przygotowaniu i syci na 

długo. Sprawdźcie koniecznie jak może zostać zrobiona ta wiosenna 

sałatka ziemniaczana. 

 

Wiosenna sałatka ziemniaczana 

Składniki: 

0,5 kg ziemniaków 

1 duży, zielony ogórek 

pęczek rzodkiewki 

1 średnia cebula 

5 łyżek jogurtu naturalnego (polecam sojowy lub inny o neutralnym 

smaku) 

2-3 łyżki ostrej musztardy (np. sarepskiej) 

sól i pieprz do smaku 

Przygotowanie: 

1. Obrane ziemniaki ugotuj do miękkości. 

2. Schłodzone ziemniaki pokrój w sporą kostkę. 

3. Umyte rzodkiewki i ogórek pokrój w dużą kostkę. 

4. Cebulę posiekaj na drobne kawałki. 

5. W miseczce wymieszaj jogurt, musztardę i przyprawy. 

6. Pokrojone w kostkę warzywa przesyp do dużej miski, a następnie 

całość polej sosem i dokładnie wymieszaj 

Jak sami widzicie ta wiosenna sałatka ziemniaczana jest po prostu 

banalna w przygotowaniu! Nie da się jej zepsuć, nie ma po prostu takiej 

możliwości. Jej dodatkową zaletą jest to, że można ją przygotować z 

zaledwie kilku składników, które znajdziesz w każdym sklepie, nawet tym 

osiedlowym. Czekam na zdjęcia oraz Wasze opinie, czy smakowało. 

Pzdrawiam. 

 



Zajęcia muzyczno – rytmiczne  

Nauka tańca z Judytą 

Kochani, muzyka to nie tylko piosenki, nuty, dźwięki, to także zabawa i taniec. 

Przesyłam Wam zatem link do strony, na której znajdziecie pomysł na zabawy i 

ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Poznacie także proste kroki taneczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=rcbaDq6oxrA 

 

 

 

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

 

 

 Zajęcia sportowe WF dla dzieci 

Kochani, a teraz troszeczkę ruchu. Przedstawiam Wam propozycję do ćwiczeń z 

piłką w domu. Zanim więc odtworzycie filmik, proszę przygotujcie sobie piłkę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

https://www.youtube.com/watch?v=rcbaDq6oxrA
https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE


Zajęcia rewalidacyjne 20-24.04.2020 r  

 

Obejrzyj obrazki. Wskaż na obrazkach: cukierka, grzebień, koszulkę. Jakie mają kolory? 

W tabelce na następnej stronie na górze znajdują się kolorowe kwadraty. Pod nimi 

w pustych kratkach należy wkleić wycięte obrazki pasujące kolorem  Obrazki do wycięcia 

i wklejenia są poniżej.   

 

   

 

   

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Uzupełnianki graficzne, M.Hinz wyd.Harmonia 



 


