
STOKROTKI 

 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Poniedziałek – 06.04.2020 

 

Mowa 

Rozmowa na temat „Symbole wielkanocne”- wykorzystanie bajki Kubuś-Wielkanoc – You Tube oraz 

obrazków 

 

 
Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Małgorzata Kosik  DJ MIKI - Ręce do góry 

 

Wtorek – 07.04.2020 

 

Plastyka 

Praca plastyczna „Pisanka”- dziecko ozdabia narysowane jajko według własnego wzoru (kredki, farby, 

plastelina) 

Muzyka 

Słuchanie piosenki „Święta tuż, tuż” 

 

Środa – 08.04.2020 

 

Mowa 

Rodzinne oglądanie - Bajka Dora poznaje świat-Wielkanocna przygoda Dory – strona bajeczki.org 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Małgorzata Kosik  DJ MIKI - Ręce do góry 

 

Czwartek – 09.04.2020 

 

Muzyka 

Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Święta tuż,tuż”- dziecko porusza się w rytm melodii, naśladuje 

ruchem treść piosenki 

Matematyka 

Zabawa matematyczna „Pisanki, kraszanki”- dzieci łączą w pary jajka z takim samym wzorem, tej samej 

wielkości, przeliczają ilość jajek. 

https://www.google.com/search?q=DJ+MIKI+-+Ręce+do+góry+–+You+Tube&rlz=1C1CHBD_plPL829PL829&oq=DJ+MIKI+-+Ręce+do+góry+–+You+Tube&aqs=chrome..69i57j33.954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
https://www.google.com/search?q=DJ+MIKI+-+Ręce+do+góry+–+You+Tube&rlz=1C1CHBD_plPL829PL829&oq=DJ+MIKI+-+Ręce+do+góry+–+You+Tube&aqs=chrome..69i57.1435j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://images.app.goo.gl/Z2BMirfWL3e2sEPY6


 
 

 

 

Piątek -10.04.2020 

 

Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych 

Małgorzata Kosik  DJ MIKI - Ręce do góry – You Tube 

Plastyka 

Praca techniczna „Wielkanocne ozdoby” - do wykorzystania materiały dostępne w domu. 

Origami – koszyk wielkanocny, prace z papierowych talerzyków- Zrobiszsam.pl 

 
 

INNE DZIAŁANIA 

1. Składanie w całość pociętych obrazków pisanek. 

 

http://zrobiszsam.muratordom.pl/dekoracje/swiateczne/koszyczek-wielkanocny-pomysl-na-stworzenie-latwej-i-efektownej-dekoracji-swiatecznej,16_751.html


 
 

2. Pomagamy rodzicom w przygotowaniu Świąt. 

3. Rozwiązywanie zagadek o tematyce świątecznej. 

4. Oglądanie bajki edukacyjnej Jak dokładnie myć ręce odc.7/ Myszka w paski/Rossman 

5. Dopasuj przedmioty- http://pisupisu.pl – zakładka przedszkole 

6. Telewizja TVP 2 „Wesoła nauka”- Dorota Dziamska około godziny 11- 12 

 

 

 

 

http://pisupisu.pl/


Zabawy na rozwijanie funkcji słuchowej: 

1. Słuchanie ( z książki wybranej przez rodzica ) tekstu czytanego przez osobę dorosłą, 

rodzeństwo. 

2. Dzielenie na sylaby i głoski imion członków rodziny. 

3. Zabawa „Ciepło – zimno” pod hasłem „Szukamy jajka”. 

Zagadki: 

• Wielkanocna zupa, w niej kiełbasa pływa. Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko. (żurek) 

• Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem słodkie upominki każdemu rozdaje. (zając 

wielkanocny) 

• W ten świąteczny dzień, każdy z nas się śmieje. A woda nie z nieba lecz z wiader się 

leje.(lany poniedziałek) 

• Choć już święta blisko wiatr na dworze dmucha. Na talerzu, w domu kiełkuje (rzeżucha) 

• Zagląda ciekawie przez okienko – słonko. Bo też chce zobaczyć koszyk ze (święconką) 

• W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie. Zanim je tam włożę, ślicznie je 

ozdobię.(pisanki) 

• Tyle w koszyku leży pisanek! A pośród nich słodki (baranek) 

 

 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, 

które można zrealizować w domu 

GRUPA STORKTOKI 
 

I. 06.04.2020r.  

1. Umiejętności motoryczne : 

a) Robienie kulek z bibuł lub krepy, wyklejanie nimi konturu . (załącznik 1) 

b) Wieszanie skarpetek na sznurku skarpet. 

2. Percepcja słuchowa: Wysłuchanie i rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia. Nazywa-

nie dźwięków. 

Na stronie Odgłosy.pl usłyszysz odgłosy natury oraz dźwięki wydawane przez ludzi, zwierzęta i 

maszyny. Do każdego odgłosu prezentowany jest obrazek przedstawiający źródło, które wydaje 

dany odgłos. Małe dzieci szybko uczą się rozpoznawać zwierzęta, przedmioty i miejsca, kojarząc je 

z odgłosami. Strona Odgłosy.pl oprócz tego, że uczy i bawi, również leczy. Połączenie obrazów i 

dźwięków może być doskonałą terapią przy różnego rodzaju zaburzeniach rozwoju u dzieci i 

dorosłych. 

Wszystkie dźwięki i odgłosy ze strony można odsłuchiwać na telefonie, smartfonie, tablecie, 

laptopie lub komputerze stacjonarnym. 

II. 7.04.2020r.  

1. Percepcja wzrokowa:  łączenie kropek obrazujących różne przedmioty. 

Obraz 1, Obraz 2 

III. 8.04.2020 r.  

1. Funkcje poznawcze: pamięć, uwaga, myślenie : 

Tworzenie budowli z klocków według wzoru ustalonego przez rodzica. 

IV. 09.04.2020 r.  

1. Kontakt emocjonalny: rozpoznawanie uczuć- pokaż co czujesz? 

Obraz 1, Obraz 2 

https://images.app.goo.gl/7wojt7AWYeAg7SrH6
http://odgłosy.pl/
http://odgłosy.pl/
https://images.app.goo.gl/YHTRSUucToUnJQgHA
https://images.app.goo.gl/TGmP1RPWotMr3hY97
file:///C:/Users/user/Downloads/hObraz%201
https://images.app.goo.gl/x41ywEShmagC4T339


V. 10.04.2020 r.  

1. Komunikacja : ćwiczenia oddechowe: 

     -dmuchanie na świecę tak, aby nie zgasła i obserwowanie jak wygina się płomień 

    -gwizdanie na gwizdku (długo na spokojnym wydechu lub krótkimi seriami o takiej samej długości) 

    -robienie bąbelków w szklance lub miseczce z wodą przy użyciu słomki 

    -  Oddychanie w pozycji leżącej z zabawką ułożoną na brzuchu (“Kołysanka”). 

    -  Dmuchanie wielkiego balona : 

Dziecko siada na krześle z wyprostowanymi plecami. 

Jego zadaniem jest dmuchanie wielkiego niewidzialnego kolorowego balona. 

W tym celu nabiera powietrze nosem i wypuszcza ustami wyobrażając sobie jak jego balon staje się 

coraz większy i większy. 

Warto zaznaczyć, że w tym ćwiczeniu dzieci, podobnie jak dorośli, wykazują tendencję do 

nabierania powietrza przez usta. Dokładnie to zazwyczaj robimy, kiedy chcemy nadmuchać balon. 

Z tego względu dziecko należy korygować tak, by podczas wykonywania ćwiczenia nabierało 

powietrze przez nos jednocześnie wypełniając powietrzem przeponę. Wypuszczanie powietrza 

powinno natomiast przypominać dmuchanie gigantycznego balona. 

 

 
 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne 

 

1.Rysowanie sytuacji wywołujących radość i smutek 

Dziecko otrzymuje dwie kartki. Na jednej rysuje siebie w sytuacji, kiedy czuje smutek, a na drugiej- w 

sytuacji kiedy jest radosne i zadowolone. Potem dziecko powinno opowiedzieć o swoim obrazku. 

2.Masażyk do wiersza D. Gellner  ,,Wiatr i chmurki” 

Tam za lasem-dz. pociera plecy rodzica 

Tam za górką- rysuje na plecach górkę 

Wiatr dokuczał-przeciąga palcami po plecach rodzica 

Małym chmurkom-dz. rysuje chmurki na plecach 

Aż się chmurki popłakały 

I deszcz padał -uderza palcami obu dłoni 

Przez dzień cały 



ZADANIA STYMULACJA OGÓLNOROZWOJOWA: 

 

1. ĆWICZENIA MANUALNE I GRAFOMOTORYCZNE 

-lepienie, ugniatanie plasteliny, modeliny, mas plastycznych 

 Masy sensoryczne, plastyczne - przepisy 

-nawijanie i zwijanie włóczki, przewlekanie przez otwory 

-nawlekanie koralików 

2. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE PODSTAWOWE POJĘCIA MATEMATYCZNE: 

Ćwiczenia pojęć czasowych: 

 określanie pory dnia 

 poznanie nazw i kolejności dni tygodnia, pór roku 

 poznawanie cech wielkościowych (mały- duży )     

3. INNE DZIAŁNIA: utrwalanie poprawnego mycia rąk, samodzielnego  ubierania się 

 

ZAJĘCIA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA: 

1. ZAJĘCIA Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM: 

 utrwalanie poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego (ćwiczenia precyzyjnych ruchów), 

kolorowanie, szlaczki grafomotoryczne  

 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/smieszna-kolorowanka-wesolego-alleluja/ 

 

 stymulacja poprzez gry i zabawy dydaktyczne, wykorzystanie naturalnych sytuacji, np. czytanie i 

oglądanie książeczki- ZAGRAJCIE WSPÓLNIE W DOWOLNĄ GRĘ PLANSZOWĄ. MIŁEJ 

ZABAWY 

 

 

 

 

 

 

https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR20X6ueDHiaA4nY5Egg6doJrQo42oQ2SNiRIlFXlmcRAJkm
https://autyzmwszkole.com/matematyka/


ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE - propozycje na tydzień 06.04.-10.04.2020 r. 

 

1. Wspieranie rozwoju emocjonalnego – Zabawa „Lustro” 
Dziecko stoi naprzeciwko rodzica, który jest lustrem. Dziecko ma za zadanie pokazywać różne miny 

wyrażające emocje, a rodzic próbuje je dokładnie powtórzyć. Potem następuje zamiana ról. 

 

2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego – zabawa „Minuta na…”  
 

3. Wspieranie rozwoju 

emocjonalnego – 

„Łączenie obrazków z 

emocjami – karta 

pracy” 
Zadaniem dziecka jest 

połączenie połówek 

obrazków w taki sposób, 

aby powstały całe 

obrazki. Następnie 

można nazwać powstałe 

emocje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU - 

propozycje na tydzień 06.04.-10.04.2020 r. 
 

 

1. Wspieranie funkcji poznawczych – zabawa „Czego tu nie ma”  
 

2. Wspieranie funkcji poznawczych – karta pracy „Piłki i kółka” 

zad.1. Pokaż najmniejszą piłkę. A teraz największą piłkę. Pokazuj kolejno coraz większe piłki.  

zad.2. Wytnij kółka i ułóż/przyklej je od największego do najmniejszego. Pokazuj kolejno coraz mniejsze 

kółka. Pokoloruj tak jak chcesz.  

 

 

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,46884e2.html
https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,49157fb.html


 



 

 

REWALIDACJA 

Prowadząca: Beata Elwertowska   
 

Godziny pracy zdalnej nauczyciela do kontaktu z Rodzicami: 
Poniedziałek   10:00 – 15:00 

Wtorek             10:00 – 15:00 

Środa                8:00 – 9:00 

ZAPRASZAM  DO  KONTAKTU  MAILOWEGO  

rewalidacja.przedszkole3@wp.pl 

 

Propozycje ćwiczeń na  tydzień (06.04.2020 - 08.04.2020) 
 

Zabawy rozwijające percepcję wzrokową 

 

1. Wyszukaj różnice między obrazkami 

 

 
 

 

 

 

mailto:rewalidacja.przedszkole3@wp.pl


2. Pokoloruj obrazek wg kodu 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



INNE DZIAŁANIA  - PROPOZYCJE DLA RODZICÓW  

„Zajączek ze skarpetki” 

 

 
 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Propozycja na ten tydzień (06.04.2020-10.04.2020) 
 

Grupa Stokrotki 

Temat 1:Five Little rabbits 

Zapraszam do wspólnego śpiewania! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=ga0ML4TzQSE


 
Temat 2:Easter Vocabulary 

Drogi rodzicu! Kliknij na link a następnie na obrazki i powtarzaj z dzieckiem słownictwo związane z 

Wielknanocą 

https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm 

Zapraszam do wykonania karty pracy 

 
 

https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE-WWR 

Propozycje na ten tydzień (06.04.2020-10.04.2020r.) 
 

Masaż logopedyczny 

Rozpoczęcie masażu powinno być poprzedzone wykonaniem kilku ruchów głaskających w okolicach bar-

ków, szyi, głowy. Stanowi to dla dziecka komunikat uprzedzający o naszej czynności, a co najważniejsze 

w pewnym stopniu może zapobiec nieprzyjemnym doznaniom czuciowym dla dzieci z obronnością doty-

kową. Początkowo należy się skoncentrować na buzi dziecka, jego policzkach, nosie, wargach i stopniowo 

przechodzić do wnętrza jamy ustnej (E. Minczakiewicz, 2001, s. 44). Przed przystąpieniem do masażu na-

leży dokładnie oczyścić nos dziecka. Masaż wykonujemy palcami. Do masowania zewnętrznej części buzi 

dziecka można użyć oliwki ułatwiającej ruch palców. Ruch palców powinien być spokojny, rytmiczny. 

Ważne jest przemawianie do dziecka, opowiadanie o wykonywanej czynności. Formy ruchu podczas ma-

sażu to: lekkie rozgłaskiwanie, poszczypywanie, opukiwanie, wibrowanie, uciskanie, wykonywanie kółek, 

spirali. Zalecane jest wykonanie masażu przed każdym posiłkiem (M. Wiśniewska: „Wspomaganie rozwo-

ju dziecka…”, IMPULS, Kraków 2010). 

 

Drogi rodzicu! Jeśli udało Ci się wykonać taki masaż, prześlij proszę zdjęcia. 

Nauka rozumienia i wymowy pierwszych słów 

Drogi Rodzicu oglądaj z dzieckiem film i powtarzaj słowa! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FfuxVYE1Sdw 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu! 

 
Czekam na wasze karty pracy. Pozdrawiam! Eliza Ewert 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=o6oCf10v-o4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FfuxVYE1Sdw


LOGOPEDIA 

Propozycje na ten tydzień (06.04.2020-10.04.2020r.) 

                                    Drogi rodzicu! Wykonaj z dzieckiem ćwiczenia! 

Wiosenna gimnastyka buzi i języka 

 
 

Drogi rodzicu! Ćwicz i baw się ze swoim dzieckiem! 

Kreatywne ćwiczenia logopedyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q 

Karta pracy utrwalająca wymowę głoski sz 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q


 
Miłej zabawy! Czekam na zdjęcia, relacje z ćwiczeń. Pozdrawiam! Eliza Ewert 

 

 

Zabawy sensoryczne dla rodziców do wykonania w domu 
 

Proszę postępować zgodnie z filmikiem  
 

1. WORECZKI SENSORYCZNE  

2. MEMORY SENSORYCZNE 
3. GNIOTKI SENSORYCZNE 

4. ZABAWY Z PODUSZKAMI 
         

 

Miłych sensorycznych wrażeń  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/przedszkolewjasieniu/videos/677777672975683/
https://www.facebook.com/mamaprzedszkolanka/videos/2487033458293751/
https://www.facebook.com/101062864701554/videos/1548852248620144/
https://www.facebook.com/sensum.mobile/videos/217964282641720/

