
PONIEDZIAŁEK 

1. Trening umiejętności samoobsługowych  

2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

• Rozmowa dotycząca przygotowań do Świąt Wielkanocnych – strona w książce 

„Wielkanoc”. Wspólne omawianie – razem z dzieckiem wskazujemy symbole 

i głośno razem nazywamy, zadajemy pytania np.: „co święcimy w koszyku?”, „co 

pieczemy?”, „w jakim miesiącu mamy Wielkanoc?” itp., prosimy dziecko o wskazanie 

konkretnego symbolu np.: „pokaż symbol pisanki”, „pokaż symbol baranka 

wielkanocnego”, „pokaż symbol kościół” itp. 

• Rozwiązywanie zagadek opisanych wierszem (w razie potrzeby naprowadzenie słowne) 

poprzez wskazanie właściwego zdjęcia (zagadki 1). Można wydrukować, pociąć lub 

wskazać na ekranie. 

3. Usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej 

Wysianie rzeżuchy lub owsa. Można również skorzystać z filmiku  

https://drive.google.com/open?id=1uDcKgmhVdoJcinJz4ILpcAvURIBvhS9k 

 

 

 



WTOREK  

1. Trening umiejętności samoobsługowych  

2. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej 

Słuchanie odgłosów zwierząt i kojarzenie ich ze zdjęciem. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCj0R2FQGD0 

https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU 

3. Rozwijanie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi (plik PDF – obrazek z obrazków) 

Odnajdywanie w gąszczu obrazków konkretny symbol np.: „pokaż gdzie są pisanki”, 

„pokaż gdzie są motyle” itp. Zdjęcie można wydrukować, pociąć na 3 - 4 części (w 

poziomie) a dziecko ma pocięte elementy złożyć w całość i przykleić na kartkę. 

4. Zajęcia rozwijające kreatywność (przykładowy filmik na Youtube – kartka wielkanocna 

– jajko z pasków papieru) https://www.youtube.com/watch?v=uI_jMWDQkL4 

• Wykonanie kartki świątecznej. Propozycja: wycięcie z kartonu po linii kształtu jajka 

oraz po linii pasków z papieru kolorowego lub z czasopism kolorowych. Naklejenie na 

wycięty kształt jajka pasków papieru dowolnie (poziomo, pionowo, ukośni). Gotową 

pisankę naklejamy na karton. Można wykonać kartkę według własnego pomysłu.  

 

ŚRODA 

1. Trening umiejętności samoobsługowych  

2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się  

• propozycje do obejrzenia prezentacji multimedialnych o obyczajach wielkanocnych 

w Polsce:  

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

https://www.youtube.com/watch?v=eV6jP11Yl2E 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ-bH_1V8sI 

3. Zajęcia rozwijające kreatywność 

• wyklejanie narysowanego kształtu jajka (wewnątrz konturu) różnymi przyprawami (kto, 

co posiada w domu). Zwracanie uwagi na dokładne smarowanie klejem. Można 

skorzystać z filmiku „VideoMandala”. 

• Propozycja wykonania pasty jajecznej – filmik 

https://drive.google.com/open?id=17SkhDNUsUY7hVg9_TDFrGMZ_sbWhxhok 

 

 

Bardzo proszę o zbieranie skorupek z jajek, będą wykorzystane na zajęcia po świętach. 

Mogą być farbowane. Dziękuję ☺ ☺ ☺ 
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