TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: NASI PRZYJACIELE - ZWIERZĘTA DOMOWE
ŚRODA 15.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pies.
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy instrumenty smyczkowe-skrzypce
RODZICU, ZRÓB POSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS ZAJĘĆ
I PRZEŚLIJ NA KONTAKT WYCHOWAWCY.

1.

RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy...
Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor –
pokazujemy na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi , podajemy
rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci...
2. RODZICU, jeżeli masz możliwość połączenia się z Internetem, kliknij w poniższy link
https://www.youtube.com/watch?v=wV1eV9cZ6iQ
Oglądnijcie i posłuchacie z dziećmi krótki filmik… zwróćcie uwagę, jakie dźwięki wydają skrzypce, w jaki
sposób dziewczynka trzyma skrzypce podczas grania, zwrocie uwagę, jak wygląda smyczek.
3. Drodzy RODZICE MARCINA, MATEUSZA, KUBY …Wszystkie zadania, jakie przygotowałam
wykonujcie razem z dzieckiem. Zadania nie są trudne
Przeczytajcie dziecku poniższy tekst. W trakcie
czytania, dziecko odszukuje poszczególne elementy skrzypiec. KUBA - posłuchaj jeszcze raz muzyki z
nagrania.
OSKAR, Ty dasz radę sam przeczytać i wskazywać te elementy
4. Skrzypce należą do grupy instrumentów smyczkowych. Są najmniejszym i najwyżej brzmiącym
instrumentem smyczkowym. Skrzypce mają 4 struny, na których gra się za pomocą smyczka. Dlatego grupa
nazywa się grupą instrumentów smyczkowych. Smyczek,jest to sprężysty drewniany kij, na którym
zamocowane jest pasmo włosia końskiego. Skrzypek opiera instrument na lewym ramieniu, przytrzymując
brodą. W prawej ręce trzyma smyczek, którym ciągnie po strunach.

Poniższa ilustracja przedstawia różnicę w wielkości instrumentów smyczkowych, od najmniejszego do
największego. Wskaż skrzypce.

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenie wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: kocyk, gazeta, woreczek, szarfa-taśma, koraliki.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Taniec na kocyku. Dziecko stoi na
kocyku. Poprzez szybkie skręty tułowia
przesuwa się do przodu.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa
strona

Ćw.6 Rzuty woreczków obunóż do góry.
Dziecko łapie woreczek palcami stóp i
wyrzuca go jak najwyżej

Ćw.2 Darcie gazety. Dziecko chwytając palcami
gazetę , stara się podrzeć ja na kawałki.
Ćw.7 Jw. jedna nogą .(PN i LN)

Ćw.3Zbieranie koralików-guzików. Dziecko
chwyta koraliki palcami stóp i podaje je sobie
do ręki. (PN i LN)

Ćw.4 Suszenie bielizny. Dziecko stara się
zawiesić szarfy-taśmy na sznurku
rozciągniętym miedzy krzesłami. (PN i LN)

Ćw.8 Rzut woreczka za siebie. Dziecko
siedzi w siadzie prostym. Palcami stóp
trzymają woreczek i wykonują
przetoczenie do leżenia na plecach z
jednoczesnym uniesieniem nóg do pionu
rzutem woreczka.

Wykonujemy
od 5 do 8
powtórzeń
każdego
ćwiczenia.

PN – prawa
noga
LN- lewa noga
Ćw.9 Rzuty woreczkami do celu. Dziecko
chwyta palcami stóp woreczek i stara się

trafić do celu. (PN i LN)

Ćw.5 Machanie szarfą. Dziecko siedzi na
krześle. Chwyta palcami szarfę-taśmę i macha
na boki. (PN i LN)

Ćw. Oddechowe
Siad na krzesełku: napełniamy szklankę
wodą. Dziecko za pomocą słomki stara się
wydmuchać cała wodę z szklanki.

Owczarek S – Gimnastyka przedszkolaka

3. RELIGIA:
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy
wdzięczni Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć
na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi.
Zadanie dla chętnych Uczniów!
Zastanów się i odpowiedz lub napisz:
Gdzie spotykamy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem?
Drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk
Drogi Uczniu!
Opowiedz Rodzicom , co zapamiętałeś z obejrzanego filmu.
Zachęcam Rodziców i Dzieci do modlitwy za osoby starsze, chore, oraz o powstrzymanie epidemii
koronawirusa. Pomocą będzie poniżej zamieszczony link
prezentacji
Drogi Krzyżowej.
https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=share&fbclid=IwAR0pPy3RGXn6s8UBbZxNKFXf-CSE_ovR-SE8fn4JUbmiLgZeK8MWC_uoJI

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć:
Drodzy Rodzice! Uczniowie! Na następnej stronie znajdują się ilustracje i zdjęcia przedstawiające
najlepszego przyjaciela człowieka - psa.
Bardzo proszę, aby uczniowie przyjrzeli się uważnie ilustracji i odszukali na niej psa. Jeżeli dzieci będą miały
problem proponuję najpierw skopiować i wkleić w wyszukiwarce internetowej link
https://youtu.be/DpTVitI-mPI-

Przypominam jak otworzyć strony: zaznaczacie link lewym przyciskiem myszy - przytrzymując przeciągacie,
tekst powinien zaznaczyć się niebieskim tłem. Następnie klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy "kopiuj".
Otwieramy google, w wyszukiwarce klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy wklej, klikamy lewym
przyciskiem na wklejony link i otwiera nam się strona. Oskar spróbuj wykonać to zadanie samodzielnie :-)
Wiem, że niektórzy z was posiadają psa, można go przyprowadzić ( bardzo proszę o to zwłaszcza Rodziców
Kuby), pozwolić dziecku dotykać i głaskać zwierzę, można również je opisać, kierując dłoń dziecka na
wybrane elementy budowy ciała psa.
Oskar! Dla ciebie zadanie ekstra! Bardzo proszę, przyjrzyj się swoim psom i spróbuj je opisać i porównać.
Napisz w zeszycie.
- jak mają na imię twoje psy?
- jak wyglądają? Który jest większy?
- który bardziej szczeka?
- gdzie śpią?
- co jedzą?
- w jaki sposób się nimi opiekujesz?
Pamiętaj, że wielką literą zapisujemy imiona oraz zaczynamy zdanie, na końcu którego stawiamy kropkę.

Rodziców Mateusza i Marcina proszę aby napisali na kartce lub wydrukowali wyraz

PIES
pomogli synom dopasować go pod obrazkiem a następnie pomogli wykonać polecenia z karty pracy
znajdującej się na następnej stronie.

5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć:
Drodzy Uczniowie! Psy oprócz tego, że są uznane za najwierniejszych przyjaciół człowieka, pełnią różne role,
ale także wymagają opieki. Zachęcam do skopiowania niżej znajdujących sie linków i obejrzenia kilku
krótkich filmów edukacyjnych z których dowiecie się jaką rolę pełni pies, jakie są obowiązki właścicieli psów,

jak właściwie opiekować się psem oraz jak w przypadku zagrożenia się przed nim obronić. Drodzy uczniowie
uważnie oglądajcie filmy! Drodzy Rodzice pomóżcie proszę dzieciom i spróbujcie wskazać im istotne
szczegóły.
https://youtu.be/zJmng2j3g8A
https://youtu.be/YVmhZchs3zQ
https://youtu.be/JZH61wH8_38
https://youtu.be/vFLCIxEXW5k
6. KÓŁKO PLASTYCZNE:

Temat: „Kolorowy motyl” – malowanie sylwety

Rodzicu, przerysuj motyla na kartkę. Jeżeli istnieje możliwość wydrukuj.
Drogi uczniu, wyklej motyla wydzieranymi kawałkami kolorowego papieru. Pamiętaj, tło jest
ważne w wykończeniu pracy, możesz je pokolorować kredkami. Życzę przyjemnej prac.
Zrób zdjęcie i wyślij swojej wychowawczyni.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.
Temat : Alfabet Braill’a. Wprowadzenie litery A.
Witaj Kubusiu! Witajcie Rodzice!
Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować (w miarę możliwości): auto, aparat fotograficzny (może być
zepsuty), ananas, aniołka. Sztywna kartka papieru o formacie A-4. Wytłoczka po jajkach. Dobry klej i
nożyczki. Skorzystamy także z internetu w telefonie komórkowym. Dzisiaj zaczniemy uczyć się
rozpoznawania litery A. Rodzicu, na sztywnej kartce papieru o formacie A-4 na środku przykleił dobrym
klejem wycięty z wytłoczki na jajka pojemniczek na jedno jajko. To będzie nasza litera A. Poniżej
prezentuję alfabet Braill’a, z którego będziemy korzystać na każdych zajęciach. Stopniowo, litera po literze,
będą Rodzice tworzyć cały alfabet. Dlatego też proszę nie wyrzucać wytłoczki.

Zaczynamy!
1. Proszę, aby Kubuś wygodnie i stabilnie sobie usiadł. Rodzic niech obejmuje go tyłu.
2. Proszę w internecie wyszukać piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=2KOHU0lf_JY i
powtórzyć dwa, trzy razy podając Kubie przygotowane przedmioty w momencie występowania ich
nazw w piosence.
3. Proszę podać Kubie przygotowaną przez literkę na sztywnej karcie. Przy pomocy Rodzica Kuba
niech dotyka, wodzi ręką, palcami po karcie. Szczególnie proszę naprowadzać na uwypuklenie.
4. Proszę przy każdym dotknięciu karty powtarzać: Aaaa… i mobilizować Kubę, by próbował
powtórzyć.
5. Na zakończenie proszę jeszcze raz odsłuchać piosenkę podając dziecku przedmioty w niej
wymieniane.
Dziękuję. Pani Gosia
REWALIDACJA INDYWIDUALNA OSKAR K.
Temat: Ukierunkowane wypowiedzi na temat zagrożeń dla środowiska spowodowanych przez człowieka, na
podstawie zdjęć.

Witajcie Kochani!
Spieszę się z serdecznym podziękowaniem za wykonanie poprzednich zadań. Jesteście wspaniali!!!
Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą
zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Oskarowi, a Oskar powoli i z rozmysłem wykonywał
polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet.

2. W wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_25_124_p1
3. Polecenia dla Oskara:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie.
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj obrazki, kliknij w głośniczki przy obrazkach i odsłuchaj.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Kliknij w głośniczek i posłuchaj wiersza.
7. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby „załadować” zadanie.
8. Kliknij w głośnik, aby odsłuchać polecenie.
9. Wykonuj zadania następnych stronach aż dojdziesz do końca tj. do pisania cyfry 10.
4. Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj
dzielnie!
Pani Gosia
AAC - MARCIN C.
DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY POŁĄCZYŁO PASUJĄCE DO SIEBIE SYMBOLE Z OBRAZKAMI .NAZYWAJ
OBRAZKI,DAJ DZIECKU CZAS NA JEGO EKSPRESJĘ SŁOWNĄ .POCHWAL ZA CHĘCI I WYPOWIEDZIANE SŁOWA .
NASTĘPNIE POPROŚ , ABY NARYSOWAŁO KILKA DUŻYCH I KILKA MAŁYCH KÓŁ.,A POTEM NIECH NARYSUJE KOŁA
W LINIACH POZIOMYCH I PIONOWYCH ,ROZSTAWIONYCH NA OKOLO 10 CM

TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:

1. Nauka chodzenia z asekuracją.
2. Dotykanie twarzy różnymi fakturami.
3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
CZWARTEK: 16.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Kot
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Zajęcia wstępne:
Drodzy Uczniowie! Zaczniemy od powtórzenia dni tygodnia, wskazania obecnego dnia i miesiąca w
kalendarzu.
Drodzy Rodzice Mateusza i Marcina! Podejdźcie razem z dziećmi do kalendarza, jaki macie w domu i
pomóżcie im wskazać obecny miesiąc i dzień, głośno je nazywając.
Drodzy Rodzice Kuby! Powtórzcie z synem nazwy dni tygodnia, wypowiadając je głośno i za każdym razem
dotykając kolejnego palca dziecka. Na końcu powtórzcie nazwę dnia, który obecnie mamy dotykając palca.
Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom w zapisaniu daty i tematu według schematu poniżej:
Oskar samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;
Marcin i Mateusz z pomocą po śladzie dużych drukowanych liter (napisanych przez rodziców) według
przedstawionego niżej wzoru. Podczas pisania można głośno powtarzać litery;
Kuba z pomocą rodzica wodzi palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek;
CZWARTEK
17 KWIETNIA 2020
JEST WIOSNA
DZIŚ JEST ........ (np. POCHMURNO) (rysujemy symbol pogody i kolorujemy go - Oskar samodzielnie,
Marcinowi i Mateuszowi trzeba narysować, chłopcy kolorują w konturze z pomocą rodzica). Oskar
dodatkowo wpisuje ile stopni wskazuje termometr.
TEMAT: KOT
2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć:
Drodzy Rodzice Marcina i Mateusza! Pokażcie dzieciom ilustrację. Zadaniem dzieci jest dokładne przyjrzenie
się obrazkom i wskazanie, na których z nich znajduje się koty oraz wskazanie/ powiedzenie jak nazywają się
małe koty i małe psy? Można przeliczyć kocięta i szczeniaki i przyporządkować odpowiednią cyfrę.
Na ostatniej ilustracji pokazane są takie elementy jak legowisko, miska z jedzeniem, kuweta, zabawa
włóczką, spacer. Można je wykorzystać do opisania dziecku sposobów opieki nad kotem.

Wiem, że niektórzy z was posiadają kota, można go przyprowadzić ( bardzo proszę o to zwłaszcza Rodziców
Kuby), pozwolić dziecku dotykać i głaskać zwierzę, można również je opisać, kierując dłoń dziecka na
wybrane elementy budowy ciała kota.
Drogi Oskarze! Dla Ciebie mam nieco trudniejsze zadanie. Na podstawie zdjęć, codziennych obserwacji
swojego kota napisz w kilku zdaniach
- jak wyglądają koty?
- co lubią robić koty?
- gdzie śpią koty?
- w jaki sposób opiekujesz się kotami?
- czym różnią się koty od psów?
Możesz wykorzystać podpowiedzi z ilustracji.
Powodzenia!

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
Drodzy uczniowie! Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego, dzięki któremu rozszerzycie waszą wiedzę
na temat zwierząt domowych. Zwróćcie uwagę na informację o wyglądzie i wybranych zwyczajach
szczególnie kotów i psów. Bardzo proszę Rodziców o pomoc w skopiowaniu i wklejeniu niżej
zamieszczonego linku:
https://youtu.be/JHXTUuLEFnM
Miłego oglądania!
Zadanie dodatkowe dla Marcina i Mateusza.
Drodzy Rodzice! Podczas filmu wielokrotnie pojawiły się słowa duży/mały. Pomóżcie dzieciom wskazać na
obrazu dużego i małego kota i psa. Można wyciąć obrazki i etykiety z wyrazami dźwiękonaśladowczymi i je
połączyć, przyklejając odpowiedni rozmiar etykiety pod właściwym rozmiarem obrazka, stosując pojęcia
duży/mały.

Dla ciebie Oskar zagadka. Odpowiedz, jakie zwierzę jest na obrazku łącząc punkty w odpowiedniej
kolejności.

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie: Narysujcie kota poprawiając po śladzie lub spróbujcie narysować samodzielnie/ z
pomocą rodziców.

Drodzy Rodzice Jakuba! Proponuję Państwu ponakłuwać igłą miejsca kropek. W ten sposób powstanie
sensoryczny wzór, po którym możecie przesuwać Kuby dłonią lub palcem.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drodzy Rodzice i Uczniowie! Czas na zajęcia artystyczne. Drukujemy lub rysujemy na kartce psa (możecie
przerysować rysunek, jaki załączyłam). A następnie wypełniamy jego kontury według wzoru dostępnymi w
domu materiałami (farbą plakatową, plasteliną, wydzieranką z kolorowego papiery, kulkami lub kredkami).
Powodzenia!

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.

Treść zajęć
Rozgrzewka

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Marsz w miejscu;
Krążenia RR w przód;
Krążenia RR w tył;
Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie;
Przemachy RR – równoczesne
Krążenia bioder
Skrętoskłony
Ćw.1
Marsz po linii(sznurek; taśma) - przodem
Ćw.2
Marsz po linii – tyłem
Ćw.3
Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem .
Ćw.4
Marsz po linii przodem – woreczek na głowie
Ćw.5
Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma.
Ćw.6
Marsz krokiem dostawnym(bokiem)-LN i PN

Ćwiczenia oddechowe Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po turecku”. Dziecko wykonuje wdech nosem, a
następnie silnie dmucha na szarfę.

Uwagi

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
Wykonujemy 812 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

TOMATIS: Oskar K.
Temat: Czytam i rozumiem. Rozwiązuję zadania.
Oskar! Zadania możesz wykonać w zeszycie:
1. Wstaw znaki < > =.
15…20

1+8…10- 2

19… 19

9–8…10+3

19…17

16+4…18+2

2. Rozwiąż zadania, podkreśl poprawną odpowiedź.
Karol i Ewa zbierali owoce w sadzie. Karol zebrał 5 jabłek, a Ewa o 10 więcej. Ile owoców zebrała Ewa?
a) 5

b) 15

c) 50

Mama za batona zapłaciła 4 zł, a za czekoladę 10 zł. Ile zapłaciła za słodycze?
a) 14 zł

b) 6 zł

c) 20 zł

Tata miał 20 zł. Kupił owoce za 14 zł. Ile mu zostało reszty?
……………………………………………………………………………………………….
Odp. Tacie zostało ……………. reszty.

TERAPIA RUCHOWA - JAKUB W.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:

1. Nauka chodzenia z asekuracją.
2. Dotykanie twarzy różnymi fakturami.
3. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
TERAPIA RUCHOWA: Mateusz C.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:
1. Gniecenie gazet stopami.
2. Wyciągnie rąk w kierunku przedmiotu w górę.

AAC : MATEUSZ C.
DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY POŁĄCZYŁO PASUJĄCE DO SIEBIE SYMBOLE Z OBRAZKAMI .NAZYWAJ
OBRAZKI,DAJ DZIECKU CZAS NA JEGO EKSPRESJĘ SŁOWNĄ .POCHWAL ZA CHĘCI I WYPOWIEDZIANE SŁOWA .
NASTĘPNIE POPROŚ , ABY NARYSOWAŁO KILKA DUŻYCH I KILKA MAŁYCH KÓŁ.,A POTEM NIECH NARYSUJE KOŁA
W LINIACH POZIOMYCH I PIONOWYCH ,ROZSTAWIONYCH NA OKOLO 10 CM

PIĄTEK 17.04.20

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Chomik

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia kształtujące wolne.
Przyrządy i przybory: kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.

Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 P.w. Postawa RR w dół .Unoszenie
naprzemienne ugiętych NN

.
Ćw.2 Unoszenie naprzemienne ugiętych
NN z klaśnięciem pod nogą .

Ćw.7 P.w. Leżenie przodem ramiona
ugięte, dłonie pod brodą.
Naprzemianstronne wyprosty i ugięcia
nóg.

Ćw.8 P.w. Leżenie tyłem wsparcie na
przedramionach. Wznos LN w przód,
wznos PN w przód, opuszczamy obie NN
w dół.
Ćw.4 P.w. rozkrok, RR na biodrach –
opad T w przód z jednoczesnym
wznosem łokci w tył.
Ćw.9 P.w. Leżenie tyłem nogi ugięte w
rozkroku. Wznos bioder w górę ,
wytrzymanie (2-3 sek.) powrót do P.w.

Bibliografia: Nowak M. - Gimnastyka przy muzyce w szkole

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw. 6 P.w. Postawa RR w dół. Klęk
jednonóż na prawym kolanie, klęk
obunóż. Powrót do P.w.

Ćw.3 Unoszenie naprzemienne
wyprostowanych NN

Ćw.5 P.w. Rozkrok – opad T w przód,
wznos LR w przód PR w tył.
Naprzemianstronne wymachy ramion.
Jw. Krążenia ramion.

Uwagi

Ćwiczenie oddechowe
Siad na krzesełku: wznos RR do góry
przodem wdech – opuszczamy RR
wydech
Siad na krzesełku: wznos RR do góry
bokiem wdech – opuszczamy RR wydech

P.w. - pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
T- tułów

Wykonujemy 6 12 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREALTYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Rozwiązujemy zagadki, układamy puzzle skrzypiec - piątek
RODZICU, ZRÓB POSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS ZAJĘĆ
I PRZEŚLIJ NA KONTAKT WYCHOWAWCY.
Jeżeli masz możliwość wydrukowania, zachowajcie prace do powrotu do szkoły.
Przywitanie, jak na każdych zajęciach
DRODZY RODZICE, oglądnijcie, posłuchajcie z dziećmi jeszcze raz filmik z ostatniej lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=wV1eV9cZ6iQ
ZADANIE DLA MARCINA, MATEUSZA Obrazek różni się 3 szczegółami, popatrz uważnie i wskaż je.

ZADANIE DLA OSKARA

OSKAR, jeżeli masz możliwość drukowania, wydrukuj obrazek, potnij go na 10 elementów,
ułóż puzzle i naklej na kartkę. (Zachowaj do powrotu do szkoły.

3. RELIGIA : Temat: Jezus żyje i jest z nami!
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
Symbolami Zmartwychwstania są:
PASCHAŁ- to świeca używana w
liturgii, święcona w czasie Nocy
Paschalnej, zapalana w okresie
Wielkanocnym.

BARANEK Z CZERWONĄ
CHORĄGIEWKĄ Z KRZYŻEMoznacza triumf nad męką śmiercią
Jezusa Chrystusa oraz pełne
chwały Zmartwychwstania

FIGURKA
ZMARTWYCHWSTAŁEGO
JEZUSA-wyraża prawdę o
zwycięstwie Chrystusa nad
śmiercią .Podniesiona ręka Pana
Jezusa symbolizuje zwycięstwo.

KRZYŻ Z CZERWONĄ STUŁĄzawieszona na krzyżu stuła
przypomina, że Jezus jest
Najwyższym Kapłanem a jego
krzyżowa śmierć jest
najdoskonalszą ofiarą.

Poniżej zamieszczam link do piosenki ,, Bóg nie umarł, Jezus żyje”
https://www.youtube.com/watch?v=sMFKnxZyHJE

Jest to piosenka inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie , z pomocą Rodziców, starszego rodzeństwa,
modlić się tańcząc w rytm melodii i słów piosenki.
Moi Drodzy! Proszę ,żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce
podpisując swoim imieniem.
4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Dzisiejsze zajęcia proponuję rozpocząć od obejrzenia kilku krótkich filmów edukacyjnych,
z których dowiecie się jakie jeszcze zwierzę można hodować w domu, oprócz poznanych już psa i kota.
Wskażcie go na ilustracji. Drodzy Rodzice! Proszę o pomoc w skopiowaniu i wklejeniu niżej znajdujących się
linków oraz o zwrócenie uwagi Waszych dzieci na szczegóły takie jak: nazwa i wygląd zwierzęcia, jego dom,
sposób odżywiania.
https://youtu.be/_lpZrty2UJg
https://youtu.be/GCu_MMUPJrA
https://youtu.be/8kMcGhZI748

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
Drodzy Rodzice i Uczniowie! Czas na zajęcia artystyczne. Drukujemy lub rysujemy na kartce psa (możecie
przerysować rysunkek, jaki załączyłam). A następnie wypełniamy jego kontury dostępnymi w domu
materiałami (farbą plakatawą, plasteliną, wydzieranką z kolorowego papiery, kulkami lub kredkami).
Powodzenia!

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Na zakończenie proponuję zabawę: zgadnij czyj to głos!
Drogi Oskarze! Drodzy Rodzice! Skorzystajcie z proponowanego linku.
https://youtu.be/hNSYN4ZHMOU
Klikamy lewym przyciskiem myszy, zaznaczamy niebieski tekst, prawym przyciskiem myszy klikamy wyraz
kopiuj, następnie lewym przyciskiem myszy klikamy w okienku strony internetowej, potem prawym
przyciskiem myszy zaznaczamy wyraz wklej. Otwieramy zaznaczoną stronę.
Drodzy Rodzice! Proponuję najpierw obrócić ekran tak, aby dziecko nie widziało obrazu i odgadywało, jaki
sprzęt wydaje takie dźwięki, za każdy prawidłowo odnaleziony dźwięk otrzymuje punkt. Następnie to samo
zadanie powtórzyć z ekranem odwróconym w stronę dziecka
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C.
Temat: Dbam o swoje zdrowie. Dobieranie właściwego stroju do pogody.
Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować: drewniany tłuczek, plastikową miskę, pompon na nitce (może
być od czapki), fotografie dziecka w stroju zimowym i stroju letnim.
1. Proszę dwa, trzy razy przeczytać dziecku wierszyk:
B. Forma: Spacer
Wiosna piosenkę
dzisiaj śpiewała,
na spacer wszystkie
dzieci zabrała.
Bez ciepłych butów,
czapek zimowych,
rękawic, szali,
kurtek puchowych.
Jasne słoneczko
im przygrzewało,
świeżą zielenią
wkoło pachniało.
2. Zabawa w spacer – reagowanie na zmiany tempa.
Rodzic wystukuje rytm w różnym tempie. Dziecko idzie za Rodzicem zmieniając tempo marszu zgodnie
z rytmem bębenka.
3. Proszę pokazać dziecku jego zdjęcia i spróbować określić czy ubrania, w których są na fotografiach to
odpowiedni strój na wiosnę.
4. Proszę poprosić dziecko, aby przyniosło ze swojej szafy taką garderobę, która nadaje się do ubrania na
spacer wiosną.
5. Ćwiczenie oddechowe.
Dziecko otrzymuje wykonane z włóczki „pomponiki” (takie jak na czapkach) zawieszone na nitkach.
Trzymając za nitkę dmuchają wprawiając je w ruch.
Pani Gosia

AAC: JAKUB W.
DROGI RODZICU ! KSZTAŁTOWANIE POJĘCIA: TAKIE SAME
-PRZYGOTUJ DZIECKU PO DWA TAKIE SAME PRZEDMIOTY,NP.DWIE PIŁECZKI ,DWIE ŁYŻKI PLASTIKOWE,
DWA WIDELCE PLASTIKOWE,DWA JABŁKA LUB KLOCKI.
-POZWÓL MU NA ZBADANIE ICH .PO KOLEI DAWAJ DZIECKU :
PIŁKI I MÓW: TAKIE SAME !
-NASTĘPNIE SZTUĆCE I MÓW: TAKIE SAME !
-POTEM JABŁKA LUB KLOCKI I PODKREŚLAJ ICH IDENTYCZNOŚĆ MÓWIĄC PRZY KAŻDEJ PARZE :TAKIE
SAME!
-PRZYGOTUJ DWIE PARY PLASTIKOWYCH SZTUĆCÓW: 2 X ŁYŻKA I WIDELEC. -WYMIESZAJ JE I POPROŚ
DZIECKO, ABY ODSZUKAŁO TAKIE SAME.
NA KONIEC POPROŚ DZIECKO, ABY Z TWOJĄ POMOCĄ WŁOŻYŁO WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO PAPIEROWEJ
TORBY Z POPRZEDNIEGO ĆWICZENIA .ZMIENIAJ POŁOŻENIE TORBY WZGLĘDEM DZIECKA. PRZYSUWAJ JA
RAZ Z PRAWEJ, RAZ Z LEWEJ STRONY.POCHWAL DZIECKO I POWIEDZ, ŻE JEST MĄDRE I PIĘKNIE
PRACOWAŁO!
PROŚBA WYCHOWAWCY:
DRODZY RODZICE! Bardzo proszę DOKUMENTOWAĆ/ ROBIĆ ZDJĘCIA WYKONANYCH PRAC I w miarę
możliwości PRZESYŁAĆ za pośrednictwem messengera lub NA ADRES MAILOWY
marciniszynszkola@gmail.com
Z góry dziękuję :-)
A. Marciniszyn ;-)

