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Drogi rodzicu.

Zadania, które są załączone proszę wykonywać w miarę możliwości ucznia aby go 

nie stresować i forsować. 

Kolejność nie jest konieczna, można wybrać kilka zagadnień i realizować je na miarę

indywidualnych predyspozycji.

Proszę włączać jak najwięcej w rytm dnia Bartka wykonywanie czynności codziennych 

i samoobsługowych.

WIOSNA

Wiosną stymulujemy kolorem zielonym, który kojarzy się z siłą tworzenia, wzrostu, z procesem

dorastania. Tęsknota do zieleni jest symbolicznie postrzegana jako pragnienie odnowy. Zieleń

łagodzi, przynosi zadowolenie, daje spokój, uspakaja i odpręża. Żywiołem wiosny jest ziemia. Ma

zdecydowaną barwę, specyficzny zapach, a ze względu na swoją strukturę, wilgotność i

temperaturę, dostarcza dziecku złożonych doznań dotykowych. W przypadku dzieci

niepełnosprawnych, które rzadko mają możliwość obcować z tym żywiołem jest to bardzo cenne

przeżycie. Celem poznania, czy to już utrwalania smaku gorzko-kwaśnego, smakujemy z dziećmi

cytrynę posypaną cukrem. Fundujemy również dzieciom doznania muzyczne przy pomocy zabaw z

bębnem, który jest najlepszym źródłem bodźców dźwiękowo-wibracyjnych. Zapach przypisany

wiośnie to zapach cytrynowy. Działa on antyseptycznie, pobudza apetyt i ożywia. Zapach

wykorzystujemy rozcierając olejek na dłoni dziecka, zapalając lampkę zapachową. Manipulacja

barwą odbywa się poprzez zmianę całego wnętrza pomieszczenia, w którym prowadzimy zajęcia.

Barwa każdej pory roku decyduje o wystroju pomieszczenia odpowiednio dobranymi

kolorystycznie tkaninami. Eksponujemy wszystko to, co kojarzy nam się z wiosną: zieleń, sadzonki,

kwiaty, motyle, odgłosy owadów, ilustracje ptaków itd. 

Smak – CYTRYNOWY.

Pracujemy według pór roku :) Mamy już wiosnę więc w każdym działaniu podkreślajmy to kolorem

starajmy się zatem nawiązywać też do tej pory roku przy każdej czynności smakiem, zapachem. 



Zagadnienia Wiosna.

1. DBAM O HIGIENĘ- BO TO WAŻNA SPRAWA  .

Zwrócenie uwagi i instruowanie jak prawidłowo należy myć ręce i w jakich sytuacjach 

(np. po przyjściu do domu, przed posiłkiem, po skorzystaniu z ubikacji, itp.)

Materiały pomocnicze w załączniku.

• Większego chłopca wykleić plasteliną lub pomalować farbą palcami

• Drugi rysunek pokolorować kredkami

W LINKU PIOSENKA SPRÓBUJCIE NAŚLADOWAĆ RUCHY DZIECI PRZY 

WYKONYWANIU CZYNNOŚCI HIGIENICZNYCH

https://youtu.be/mx4Da-ri1ag

UDANEJ ZABAWY :)

2. OBSERWUJEMY POGODĘ.   

Materiały pomocnicze w załączniku.

• CHMURKĘ WYKLEJ SKRAWKAMI KOLOROWEGO PAPIERU LUB PLASTELINĄ

• Obserwacja pogody i zaznaczenie w kalendarzu odpowiedniej ikonki pogodowej.( kalendarz

wydrukować i ikonki pogody również następnie naklejać na każdy dzień tygodnia)

• chłopca z parasolem pokolorować kredkami

3. WIOSENNE PORZĄDKI.  

Angażowanie ucznia  jak najwięcej i przy każdej możliwej okazji do porządkowania w domu (np. 

czyszczenie kurzy, odkurzanie,itp.) a także w ogrodzie i (np.grabienie, zamiatanie, itp.)

Materiały pomocnicze w załączniku.

ORAZ W LINKU KRÓTKA BAJKA NA UMILENIE DNIA :)

https://www.youtube.com/watch?v=4uqiC8ThMQY&t=243s

4. WIELKANOC  

https://youtu.be/mx4Da-ri1ag
https://www.youtube.com/watch?v=4uqiC8ThMQY&t=243s


To piękny czas pokoju, miłości i radości więc na umilenie tego okresu same przyjemne 

zajęcia.

• W załączniku jajko ozdób dowolną techniką :)

DO DRUKU KARTY PRACY – WYKLEJ PLASTELINĄ, POKOLORUJ FARBĄ PRZY 

UŻYCIU PALUSZKÓW BĄDŹ POKOLORUJ KREDKAMI DEKORACJE WIELKANOCNE

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/wielkanoc/

• TU Z KOLEI MOZECIE DOWOLNIE OZDOBIĆ I WYKONAĆ DOWOLNĄ METODĄ 

DEKORACJE ŚWĄTECZNE 

MATERIAŁY W LINKU

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/wielkanoc/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.superdzieciaczki.pl

%2F2018%2F03%2Fjak-zrobic-kurczaczka-wielkanocnego-diy.html%3Fm%3D1%26fbclid

%3DIwAR3OHaI0cQpgPpMODW6WWh7QA2KORKmuyOwDRTG-

_Q0W2wR9wfjfiQCMZFY&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4

WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-

phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foliloli-newlife.com%2F2017%2F03%2F33-

wielkanocne-dekoracje-do-zrobienia-z.html%3Ffbclid%3DIwAR1oIgDtm2nm_-

nZKDXjDtwyhAU6082SFIRshfW_SAjZS3JBn7FAMAtOTuQ&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85

a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-

phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg

• W załączniku również obrazki z kilkoma propozycjami świątecznych prac kreatywnych

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foliloli-newlife.com%2F2017%2F03%2F33-wielkanocne-dekoracje-do-zrobienia-z.html%3Ffbclid%3DIwAR1oIgDtm2nm_-nZKDXjDtwyhAU6082SFIRshfW_SAjZS3JBn7FAMAtOTuQ&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foliloli-newlife.com%2F2017%2F03%2F33-wielkanocne-dekoracje-do-zrobienia-z.html%3Ffbclid%3DIwAR1oIgDtm2nm_-nZKDXjDtwyhAU6082SFIRshfW_SAjZS3JBn7FAMAtOTuQ&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foliloli-newlife.com%2F2017%2F03%2F33-wielkanocne-dekoracje-do-zrobienia-z.html%3Ffbclid%3DIwAR1oIgDtm2nm_-nZKDXjDtwyhAU6082SFIRshfW_SAjZS3JBn7FAMAtOTuQ&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.superdzieciaczki.pl%2F2018%2F03%2Fjak-zrobic-kurczaczka-wielkanocnego-diy.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3OHaI0cQpgPpMODW6WWh7QA2KORKmuyOwDRTG-_Q0W2wR9wfjfiQCMZFY&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.superdzieciaczki.pl%2F2018%2F03%2Fjak-zrobic-kurczaczka-wielkanocnego-diy.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3OHaI0cQpgPpMODW6WWh7QA2KORKmuyOwDRTG-_Q0W2wR9wfjfiQCMZFY&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.superdzieciaczki.pl%2F2018%2F03%2Fjak-zrobic-kurczaczka-wielkanocnego-diy.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3OHaI0cQpgPpMODW6WWh7QA2KORKmuyOwDRTG-_Q0W2wR9wfjfiQCMZFY&h=AT21k8qupOWbOLSH2gNo85a27OX8cwXyOepGrFdcur5g6Yt4WZxS3GyMKiXvAKTXDUOPXKnEQNS45ilJx-phyLPfSlvYsYLtJ73smUZOMsIrBlTBDiGpkOvHRZaxWPofEbZ_Pg
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/wielkanoc/


• Jeśli się uda fajnie byłoby wykonać również palmę Wielkanocną samodzielnie z tego co 

akurat w domku się znajduje może być bibuła, kolorowe kartki, koraliki, sztuczne kwiatki 

bądź suszone cokolwiek wyobraźnia podpowie :)

Proszę również jeśli to możliwe o dokumentację każdej aktywności w postaci zdjęcia bądź filmiku 

i koniecznie podzielcie się ze mną Waszymi pisankami na pewno będą śliczne :))) 

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź trudności proszę o kontakt tel. bądź drogą elektroniczną 

przez e-mail lub facebooka.

Pozdrawiam, Życzę owocnej pracy i mile spędzonego czasu Anna Oporska :)))



























DOMOWY    ZIELONY    OGRÓDEK

Wielką radością jest patrzeć, kiedy coś rośnie- szczególnie coś, co
samo posadziliśmy lub zasialiśmy własnymi rękami. Możemy mieć swój
mały zielony ogródek. Wystarczy parapet, trochę ziemi, wody i doniczka. 
Zapraszam do założenia uprawy szczypiorku i rzeżuchy.

Jak posadzić cebulę na szczypiorek?

Potrzebna mam będzie cebula, doniczka, ziemia.
1. Wybieramy cebulę.
2. Małą doniczkę wypełniamy ziemią.
3. Robimy zagłębienia w ziemi, w które wkładamy cebulę tak, żeby 1/3
wystawała ponad ziemię.
4. Podlewamy.
5. Stawiamy na parapecie.
6. Podlewamy codziennie .

Gdy cebulka wypuści mam listki szczypioru możemy użyć go do twarożku
lub pasty jajecznej.

Przepis na twarożek

Bierzemy kostkę twarogu,  rozgniatamy widelcem. Dodajemy pokrojony
drobno szczypiorek i rzodkiewkę. Dodajemy śmietany lub jogurtu, lekko
solimy i mieszamy.

Przepis na pastę jajeczną

Gotujemy  jajka  na  twardo.  Obieramy,  kroimy  w  kostkę.  Szczypiorek
kroimy  drobno,  wsypujemy do  jajek.  Dodajemy majonezu  lub  jogurtu,
solimy do smaku. Mieszamy.

                         S M A C Z N E G O !

UWAGA!

Po  wspólnym  wykonaniu  potraw  zachęcamy  ucznia  do  pomocy  
w  uprzątnięciu stanowiska pracy.


