
Temat  1  

Narysuj i pokoloruj instrumenty według wzoru  z filmu. 

https://youtu.be/OPnx5t5VOcE 

  

Temat 2  

Wysłuchaj piosenki maszeruje wiosna oraz narysuj 
obraz tematycznie związany piosenką. 

https://youtu.be/yNLqW1kp9Pw 

  

  

Temat 3 

Poznajemy rytm w muzyce. 

Wykonuj czynności , które przedstawia w filmie Pani 
Nutka. 

https://youtu.be/LKyZtocE9u0 

 

https://youtu.be/OPnx5t5VOcE
https://youtu.be/yNLqW1kp9Pw
https://youtu.be/LKyZtocE9u0


Temat:  

Wiosenne kwiaty:  wydzieranka z bibuły i kolorowego papieru. 

Potrzebne materiały: blok rysunkowy, bibuła, papier kolorowy, klej, ołówek. 

Kolejność czynności: 

- ołówkiem szkicujemy dziecku wiosenne kwiaty ale nie musimy być szczegółowi, będą 

jakiekolwiek, pamiętajmy tylko o tym aby dziecko mogło wypełnić skrawkami  kolorowego 

papieru rysunek tak, żeby poszczególne elementy kwiatu nie zlewały się w jedną całość, 

- z kawałka zielonej bibuły dziecko stara się uformować łodygę kwiatu najlepiej rolując ją i 

przykleja zgodnie z rysunkiem, 

- później dziecko stara się powydzierać wiele, nie zbyt dużych skrawków z kolorowego papieru i 

wykleja nimi poszczególne kwiaty i liście z zachowaniem rzeczywistych kolorów np.: 

przebiśniegi płatki białe, liście zielone 

 

Temat: 

Mój wymarzony dom: rysowanie na kartce papieru domu, ozdabianie ścian i dachu kaszą lub 

bułką tartą (naklejanie), ozdabianie skrawkami kolorowego papieru, rysowanie mazakami 

okien, drzwi. 

Potrzebne materiały: blok, flamastry, kredki, kaszka lub bułka tarta, papier kolorowy, klej. 

Kolejność czynności: 

- na kartce z bloku rysunkowego kreślimy kontury domu (kredki), 

- flamastrami rysujemy okna, drzwi, komin 

- ściany domu smarujemy dokładnie klejem i obsypujemy je kaszką lub bułką tartą,     nadmiar 

zsuwamy podnosząc kartkę na pionowo, 

- z kolorowego papieru wydzieramy palcami dużo drobnych skrawków i obklejamy nimi: okna, 

drzwi, dach, komin zachowując ten sam kolor np. dach na czerwono, drzwi na brązowo itp., 

- możemy dorysować flamastrami bądź kredkami nad domkiem chmurki, słoneczko, z boku 

domu płotek i kwiatuszki.  

 

 





















Zajęcia z Gimnastyki korekcyjnej. 

Temat: Ćwiczenia elongacyjne czynne. 

Zadania: 

 Leżenie na plecach. Nogi wyprostowane i złączone. Ręce wyprostowane leżą na 

podłodze przy głowie. Ruch: Maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma jak 

najdalej za głowę, a stopami w przeciwna stronę. 

 Pozycja-klęczna z uniesionymi rękami w górę. Ruch: Maksymalne wysuwanie rąk po 

podłodze w przód. 

 Siad skrzyżny. Ręce wyprostowane, wyciągnięte w górę. Ruch: Maksymalne 

wyciagnięcie raz prawej raz lewej ręki w górę. 

 Stanie tyłem do ściany. Ręce wyprostowane, wyciągnięte w górę, w dłoniach piłka. 

Ruch: Maksymalne wyciągnięcie rąk z piłką w górę. 

 Ćwiczenia oddechowe wolne. Klęk przodem do stołu. Na stole stoi miska z wodą. Po 

wodzie pływają zabawki. Ruch: Dmuchanie zabawek , tak aby poruszały się po 

wodzie. 

Liczba powtórzeń poszczególnych ćwiczeń: 7serii po 5 powtórzeń / zwracanie uwagi na 

możliwości psychofizyczne dziecka / 
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