
Kolejna dawka ćwiczeń. Nowe propozycje. 

Zapraszam do kontynuacji ćwiczeń logopedycznych  zawartych w  poprzednim tygodniu.       

W zestawie znalazły się   propozycje: 

 -ćwiczeń oddechowych , 

-usprawniających narządy mowy, 

-ćwiczeń słuchowych. 

Proszę  Rodziców o wykonywanie ćwiczeń razem z uczniem. Z poniższych prezentacji 

wybieramy te, które jesteśmy w warunkach domowych w stanie  wykonać. Głównym 

zadaniem ćwiczeń jest wzbogacanie i utrwalanie słownictwa . Miłej pracy i zabawy. 

1. Do omawiania zwyczajów świątecznych wykorzystujemy planszę „Co wkładamy do 

koszyka” z symbolami komunikacji. Możemy też wspólnie przygotować KOSZYCZEK 

WIELKANOCNY. Wyjaśniamy na początek kolejne symbole na planszy, powtarzamy 

wyrazy, dzielimy na sylaby, prosimy o wskazanie ich na  polecenie.   

2.Intteractive –image- wielkanoc  prezentacja z jajkami. Po otwarciu prezentacji pod cyframi 

na jajkach /kliknij na jajko / znajdują się zadania. Prezentacja zawiera zadania trudniejsze i 

łatwiejsze. Głównym zadaniem w czasie pracy jest rozmowa i powtarzanie słów zawartych w 

zadaniach.   Przy trudniejszych zadaniach ćwiczenie wykonujemy z Rodzicem, łatwiejsze pod 

kontrolą Rodzica.  

3.Wielkanocne karty pracy. Zmniejszamy prezentacje do 50 % w pasku górnym prezentacji. 

Postępujemy zgodnie z poleceniami. Jeżeli można niektóre zadania wydrukować 

wykonujemy je na wydrukach. Możemy również śledzić i wykonywać polecenia na ekranie . 

W przypadku malowanek proszę wyciąć wzór z kartki lub brystolu i pokolorować dowolnie. 

Rozmawiamy i pracujemy wykorzystując strony: 

a/Co powinno znaleźć się w koszyku. 

b/Połącz wiersz z odpowiednim obrazkiem/jeżeli uczeń czyta samodzielnie ,czyta sam jeśli 

nie czyta rodzic/. 

c/Przeczytaj/ samodzielnie lub z pomocą  Rodzica/ wiersz i wykonaj polecenie. 

d/Nazwij obrazek i podziel go na sylaby. Zaznacz odpowiednią liczbę sylab. 

e/Rozwiąż krzyżówkę . 

Zachęcam Rodziców do wspólnego wykonania kartki świątecznej.                                                               

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych życzę Wszystkim 

po prostu zdrowia. Pozdrawiam Anna Wojtkiw 
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Zaprowadź królika do koszyczka zbierając po drodze pisanki - od
największej do najmniejszej.



Co powinno znaleźć się w koszyczku? Wytnij i wklej
 do koszyczka.



Połącz wierszyk z odpowiednim obrazkiem.

Na co dzień zwykłe jajko ,
Pisanką zwane na święta ,

Trzeba je tylko pomalować ,
Babcia o tym pamięta .

Na stole koszyczek ,
W koszyczku święcone :

Jajko , kiełbasa , sól i chleb ,
Przez księdza poświęcone .

W Niedzielę Palmową 
Piękne palmy święcimy ,

Na pamiątkę wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy .

Bardzo stary to zwyczaj ,
Chodzić po dyngusie ,

Panienki wodą polewać ,
Oszczędzać babcie i mamusie .

Często jem biały żurek ,
Ten świąteczny jest inny ,

Pachnie wędzonką i jajkiem ,
Nie dorówna mu żaden inny .



Dzieci malują jajka - Miasto Dzieci
 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 
pierwsza – ma kreski, 

druga – ma kółka złote, 
trzecia – drobne kwiaty, 
czwarta – dużo kropek, 

piąta – srebrne gwiazdki, 
szósta – znów zygzaki, 

siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki, 
ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,

dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko: 
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele,
 i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, 

i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 
dumne były z niego Hania i Małgosia…

Przeczytaj wiersz i wykonaj polecenia 
z kolejnych stron.



Dzieci malują jajka - Miasto Dzieci

Ozdób jajka według instrukcji z wiersza.



Dzieci malują jajka - Miasto Dzieci

Odpowiedz na pytania.

Kto malował jajka?

Które jajko miało srebrne gwiazdki?

Ile było wszystkich jajek?

Jak wyglądało siódme jajko?



Hania pomalowała 9 jajek, a Małgosia 8. Niestety podczas
przekładania jajek do koszyczka 3 się zbiły. Ile wszystkich
jajek znalazło się w koszyczku?

Hania i Małgosia pomalowały razem 15 jajek. Dziełem Hani
było 7 jajek. Ile jajek pomalowała Małgosia?

Rozwiąż zadania i zapisz odpowiedzi.

Dzieci malują jajka - Miasto Dzieci

W koszyczku było 26 jajek. 2 jajka zjadła Hania, 5 jajek zjadła
Małgosia, a 3 jajka mama zużyła do sałatki. Ile jajek zostało?



Pokoloruj według własnego pomysłu.



Pokoloruj według własnego pomysłu.



Pokoloruj według własnego pomysłu.
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Nazwij obrazek i podziel go na sylaby. Zaznacz
odpowiedni prostokąt.
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Nazwij obrazek i podziel go na sylaby. Zaznacz
odpowiedni prostokąt.



Napisz w kilku zdaniach jak spędzacie święta
Wielkanocne razem ze swoją rodziną.



Zaprojektuj kartkę wielkanocną (przód) oraz napisz krótkie
życzenia do przyjaciela (tył). Nie zapomnij zaadresować

pocztówki oraz narysować znaczka pocztowego.
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Lany...
Tradycyjne ciasto wielkanocne, na którym układa się obrazek.
Kolorowe jajko.
Idziemy z nią w niedzielę do kościoła.
Cukrowy z rogami.
Ciasto z dziurą w środku.
Przynosi pisanki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozwiąż krzyżówkę.
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