TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DBAMY O ZIEMIĘ.

PONIEDZIAŁEK 20.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: DO CZEGO POTRZEBNA JEST WODA?
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice. Zajęcia rozpoczniemy od powtórzenia w kolejności dni tygodnia (dziecko
pokazuje nazwę/ etykietę, wypowiada nazwę, układa dni tygodnia od wzoru, Kuba z pomocą odlicza dni
tygodnia na palcach, za każdym razem jak wymieniamy dzień tygodnia dotykamy jednego palca). Zawsze na
końcu dłużej pokazujemy etykietę z nazwą bieżącego dnia/ powtarzamy jego nazwę
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
- Następnie wyżej opisanym sposobem powtarzamy nazwy miesięcy, razem dzieckiem wskazując ten, który
wymieniamy. Oskar dodatkowo mówi, z jakim wydarzeniem kojarzy mu się dany miesiąc ;-). Następnie
proszę pomóc dziecku na kalendarzu, jaki jest w domu wskazać obecny miesiąc i dzień tygodnia.

- Kolejnym etapem zajęć jest powtórzenie nazw pór roku i wskazanie na obrazku obecnej pory roku,
prosimy dziecko, aby ją opisało, lub sami ją opisujemy. Pomagamy dziecku wskazać właściwą porę roku.

- Kolejnym etapem jest obserwacja pogody za oknem, w tym celu możemy otworzyć okno, aby dziecko nie
tylko zobaczyło, ale i poczuło różne zjawiska pogodowe. Dziecko opisuje samodzielnie, to co widzi za
oknem, nazywa zjawiska pogodowe, dopiera odpowiedni symbol. (Oskar odczytuje temperaturę na
termometrze) Jeżeli dziecko nie komunikuje się werbalnie, sami musimy opowiedzieć co dzieje się za
oknem i pomóc dziecku to dostrzec, wskazując na istotne elementy, unosząc głowę dziecka w jego kierunku
(np. spójrz na niebo, czy widać tam słońce?, tak dziś świeci słońce, jest ciepło/ lub świeci słońce ale jest
chłodno itp.). Pomagamy dziecku dobrać odpowiedni symbol pogody, Kuba pracuje na dotykowych
symbolach pogody, których kontury wypełnione są różnorodnymi materiałami (watą, plasteliną, bibułą itp.)

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
Materiały do zajęć:
Drodzy rodzice Kuby, Mateusza, Marcina! Podczas czytania niżej zamieszczonego tekstu wiersza
masujemy dajemy do dotykania rekwizyty takie jak kubek z wodą, pasta i szczoteczka. Tekst wiersza jest
powiększony i pogrubiony, czytamy go powoli, w nawiasach znajdują się instrukcje dotyczące
wykonywanych czynności czytającego.
Trzymam kciuki. Powodzenia :-)

Woda wcale nie ma łatwo (możemy dać dziecku wodę w misce)
choć się wydaje, że w dal płynie sobie gładko, że na moment nie przestaje. (delikatnie
rysujemy linie na plecach dziecka)

Wiry kręcą nią wokoło, (rysujemy wir, spiralę na plecach dziecka)
tamy, niecki zatrzymują ( brzeg dłoni/bok zatrzymujemy na plecach dziecka)
Nie jest wcale tak wesoło jak przysłowia utrzymują.
Kiedy Janek myje ręce, Antek czeka już w łazience (pocieramy dłońmi dziecka, jakbyśmy myli z
nim ręce)

Kasia kąpiel chce tez wziąć, pełną wannę wody leje wciąż.
A gdy Piotruś myje zęby, woda leje się bez przerwy (rysujemy linie pionowe na plecach dziecka)
Kapie woda kap, kap, kap (dotykamy palcem pleców dziecka, kilka razy powtarzając kap, kap) znów
nie dokręcony kran.
Jaka szkoda, zmarnowana będzie woda...
Wszyscy wodę potrzebują, lecz jej wcale nie szanują!
Na to mały Kubuś rzekł:
Czy wy nie wiecie, że wody brakuje na świecie?
Że są dzieci gdzieś daleko i nie mają jej do picia,
Więc oszczędzaj póki możesz, póki woda z kranu leci. (rysujemy linie pionowe na plecach
dziecka)

Bo woda jest źródłem życia, przydatnym nie tylko do picia.
Więc bierz kąpiel pod prysznicem! (rysujemy linie pionowe na plecach dziecka)
Nie lej wody tu i tam! Myjesz zęby - zakręć kran!
Oskar! Dla ciebie zadanie trochę trudniejsze. Przeczytaj proszę niżej zamieszczony tekst. Pamiętaj o
stosowaniu znaków przestankowych. Na podstawie tekstu odpowiedź na pytania:
1. Do czego potrzebujemy wody?
2. Dlaczego musimy oszczędzać wodę?
3. W jaki sposób ludzie marnują wodę?
4. Na podstawie schematu odczytaj i oblicz ile litrów wody zużywamy każdego dnia.
Odpowiedzi i rozwiązanie zadania zapisz w zeszycie

3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
Następnym etapem zajęć jest zapisanie 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;

PONIEDZIAŁEK
20 KWIETNIA 2020
JEST WIOSNA
DZIŚ JEST ........ (np. POCHMURNO, WIETRZNIE) (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: DO CZEGO POTRZEBNA JEST WODA?
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Do tego zadania potrzebne będą nożyczki. Bardzo proszę Rodziców Mateusza i Marcina o pomoc dzieciom
w wycięciu obrazków i etykiet, dopasowaniu ich i przyklejeniu. Możemy poprosić dziecko, aby wskazało
wybraną czynność na obrazku/ pomagamy ją wskazać, razem z dzieckiem wskazując jego palcem.
Oskar! Ciebie proszę o wycięcia samych obrazków i podpisanie ich samodzielnie pełnym zdaniem (na
przykład: Wody używamy do zrobienia prania w pralce)
Rodziców Kuby proszę o wycięcie razem z Kubą czterech średniej długości pasków papieru i przyklejenie ich
na kształt litery "W"

5. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć :
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie. Nadszedł czas na utrwalenie i uporządkowanie zdobytych Bardzo proszę
skopiować i wkleić w wyszukiwarce internetowej link https://youtu.be/ekNGEh4A3o8
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 :-)
Podczas oglądania filmu dowiecie się: dlaczego nie ma zgody na marnowanie wody?. Bardzo proszę
Rodziców o zwrócenie uwagi dzieci na istotne fragmenty filmu, zwłaszcza te mówiące o zachowaniach
proekologicznych służących oszczędzaniu wody.
Oskar pod koniec filmu znajduje sie krótki tekst, spróbuj go zrobić. Musisz szybko udzielać odpowiedzi na
pytania.
POWODZENIA! Miłego oglądania!

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
A teraz zapraszam na zajęcia plastyczne :-) Drodzy Uczniowie! Bardzo proszę pokolorować kredkami lub
pomalować farbami i cienkim pędzelkiem zamieszczony poniżej obrazek, na którym przedstawione jest
jedno z zachowań proekologicznych. Drodzy Rodzice Mateusza i Marcina pomóżcie proszę swoim dzieciom.
Drodzy rodzice Kuby! Państwu proponuje narysowanie kropli wody i wyklejenie jej konturów razem z Kubą
kawałkiem włóczki, sznurkiem z bibuły lub plasteliną.
POWIDZENIA!

LOGOPEDIA: Jakub W.
Drodzy rodzice- wiem, ze niełatwo jest naszym dzieciom zwłaszcza z głęboką dyzartrią ćwiczyć ,ale
pamiętajmy ,ze narządy tu czyli język, wargi, podniebienie, przełyk mają utrudnione zadanie i każde
ćwiczenie w obrębie twarzoczaszki, które dałam ostatnio oraz masaże dadzą możliwość stymulacji w/w
narządów-bo rehabilitujemy nie tylko kończyny, kręgosłup ale również narządy artykulacyjne potrzebne do
połykania, transportowania pokarmu itp. Kilka ćwiczeń obecnie proszę wykonywać codziennie naszym
dzieciom, aby usprawniać na tyle ile możemy ssanie, połykanie, transport śliny itp.
1. Bardzo proszę posmarować dziecku czymś tłustym na co nie jest uczulone twarz i smarując odrazu
kulistymi ruchami wmasowywać krem, czy oliwkę po całej twarzy.
2 W kolejnym ćwiczeniu proszę dookoła warg delikatnymi ruchami -palcem wskazującym i środkowym
wmasowywać dalej krem.
3 A teraz bardzo proszę kciukiem i palcem wskazującym poszczypywać delikatnie miejsca dookoła warg. raz
w jedną stronę raz w drugą.
4w kolejnym ćwiczeniu proszę od brody w górę do zakończenia policzka z jednej i drugiej strony policzków
naprzemiennie poszczypywać kciukiem i palcem wskazującym skórę twarzy-czyli od dołu do góry.
5. Kolejne ćwiczenie to bardzo proszę wprowadzić szczoteczkę do wewnątrz jamy ustnej i pomasować język
okężnymi ruchami. Wiem, ze to nie jest łatwe-jednak-taki myk logopedyczny-jeśli palcem wskazującym
jednej ręki wciśniecie policzek dziecku między zęby-nigdy nie zaciśnie warg, ani zębów-to go nie boli i też
nie zamknie buzi, ani nie ugryzie i nie boli go to-po prostu będziecie mamy mogły pomasować językponieważ on bardzo potrzebuje pomocy ,masaży-aby funkcjonować. To proste ćwiczenia, jednak bardzo
ważne w rehabilitacji. Proszę pamiętajcie o najprostrzych ćwiczeniach rozumienia weż, daj-jeden
przedmiot, dwa przedmioty te, którymi się posługuje-nastąpi wtedy-ćwiczenie gnozji-czyli rozpoznawanianawet po dotyku w retinopatii i będziemy tym samym stumulować płat skroniowy i ciemieniowy. Czasami
najprostsze ćwiczenia dają lepsze efekty niż wiele naraz. Rozumienie podstawą całej rehabilitacji.
Pozdrawiam. Twardochleb Zofia.
LOGOPEDIA: Mateusz C. , Marcin C.
W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum czyli języka. Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządówponieważ rehabilitujemy je tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo
proszę je wykonywać dwa razy dziennie nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach
ekspresji na słuchawkach i tych dwóch zeszytach o których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy
słuchawki i pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach również ,pisałam. Powodzenia.
Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie.
1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w
drugą całe wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy.
2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i
naprzemiennie dotykamy czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust.
3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia
twardego-mówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma dużo kropek.
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli
sz.cz,rz,dż . Proszę je wykonywać codziennie po kilka razy.

To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za mowę,
połykanie śliny, trawienie pokarmowe itp.
Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć
dmuchanie i robienie baniek.
Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki lub nawet samą kartkę
i na niej porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na
miejsce lub układamy na biedronce ,na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowa-fajna zabawa-ale
pokazać musicie ,czyli nabrać powietrza z rurki i przenieść rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić
powietrze. To dobra rehabilitacja dla oddechu, płuc oraz ruchomości warg, języka. Powodzenia.
Informacja dla Rodziców.
Drodzy Rodzice-u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi, języka,
policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, sylabę i wyraz.
Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie poćwiczyć sadzając
dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że ćwiczenia pozostałych funkcji typu
rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi
ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie szkoły w pliku ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić
internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/.
Zeszyt- Sylaby i rzeczowniki część I-słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze mówiące utrwala
słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo dobra
rehabilitacja oraz ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu, mowy,
koordynacji słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy dziecko
mówi dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji jeśli macie
Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon powtarza za Wami
chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi mieć dźwięk jednak, żeby dziecko
słyszało siebie. Oto kilka propozycji dla WAS mamy-abyście wiedziały praktycznie jak poćwiczyć z
dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie prawidłowo wymawiać.
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby górne z
dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnie-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, następnieZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD.
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę, potem w
sylabie i w wyrazie u kogo się da.
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO
S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA
S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE
S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU
Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów
dwusylabowych wtedySO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO
Następnie SO – SO – SO - SO
CO – CO – CO – CO - CO
ZO – ZO – ZO - ZO
DZO – DZO – DZO - DZO
SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO
CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA

Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać uwagę na
poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych głosek, bo często
właśnie dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język.
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce SZ
natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie Panie
pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu.
Pozdrawiam. Twardochleb Zofia -neurologopeda

TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:
1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety.
2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny.
3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle.

REWALIDACJA: JAKUB W.
Temat : Alfabet Braill’a. Utrwalanie litery A.
Witaj Kubusiu! Witajcie Rodzice!
Dzisiaj będziemy utrwalać poznaną na ostatnich zajęciach literkę A. Będziemy potrzebować te same
przedmioty zaczynające się literką A. Może macie jeszcze inne przedmioty, których nazwy rozpoczynają się
głoską A? Przygotujcie je także. Koniecznie będzie nam też uprzednio wykonana literka A wg alfabetu
Braill’a. Ta z wytłoczki na jajka. Skorzystamy także z internetu w telefonie komórkowym
Zaczynamy!
1. Proszę, aby Kubuś wygodnie i stabilnie sobie usiadł. Rodzic niech obejmuje go od 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 Was 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.
Uwaga!
Na następne zajęcia, w środę 22.04.2020r., proszę dodatkowo przygotować wyciętą z grubego
materiału literę A przyklejoną na sztywnej karcie w formacie A-4.
Dziękuję. Pani Gosia

WTOREK 21.04.20

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Gdzie występuje woda?

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE
TEMAT: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: poduszka.
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 Wymachy PN i LN w przód i tył
stojąc na poduszce

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

Ćw.5 P.W. Ćwiczący w klęku podpartym..
Oba kolana na poduszce. Unoszenie LN (
trzymamy 5 sek.) to samo PN
Wykonujemy 46 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

Ćw.2 Odwiedzenie kończyn górnych i
kończyny dolnej stojąc na poduszce .
Ćw. 6 P.W. Leżenie tyłem, obie stopy na
poduszce. Ręce wzdłuż tułowia. Unosimy
miednicę w górę i prostujemy LN powrót do P.w. To samo PN.

Ćw.3 Toczenie piłki wokół dysku
(poduszki ).
Ćw. 7 P.w.: leżenie tyłem ( na plecach)
NN ugięte w kolanach. Wyprostowane
ręce przenosimy w górę i za głowę
wykonujemy wdech. Ręce powracają ta
samą drogą wydech.
Ćw.4 P.W. Ćwiczący w klęku prostym.
Przenosimy ciężar ciała na LN nogę z
jednoczesnym odwiedzeniem PN nogi.
RR w bok.
( trzymamy 5 sek.)

W. Stryła, A.M. Pogorzała – Ćwiczenie propriocepcji w rehabilitacji

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Zajęcia rozpoczniemy od uważnego obejrzenia dwóch krótkich filmów
edukacyjnych, z których dowiecie się gdzie występuje woda, skąd sie bierze woda w naszych kranach, jak
wygląda woda i dlaczego raz jest lodem, raz cieczą a innym razem parą wodną.
Bardzo proszę Rodziców o pomoc w skopiowaniu i wklejeniu w wyszukiwarce internetowej
kolejno niżej zamieszczonych linków:
https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8
https://youtu.be/gpTRAUcNDh0
Miłego i uważnego oglądania/słuchania!
3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
Materiały do zajęć:
Drodzy Rodzice Mateusza, Jakuba, Marcina! Drodzy Oskarze! Przeczytajcie proszę niżej zamieszczony,
wytłuszczony tekst, który podzielony jest na cztery części. Po przeczytaniu każdego fragmentu bardzo
proszę stosować się do poleceń w nawiasach. Taka forma jest niezbędna do lepszego zrozumienia i
wyjaśnienia stanów skupienia wody oraz wskazanie na obrazku, w rzeczywistości/ udzielenia odpowiedzi
na pytanie, gdzie występuje woda. Bardzo proszę o przygotowanie kostek lodu, wody ciepłej i zimnej,
czajnika lub małego garnka, w których będziemy gotować wodę. Oskar pamiętaj, że wodę gotujesz tylko
pod kontrolą mamy!
Powodzenia!

Woda jest niezbędna do życia. Ta cudowna substancja występuje w przyrodzie w
trzech stanach skupienia. Czasem widujemy ją w postaci lodu, czyli ciała stałego.
Kostki lodu z zamrażalki czy sople bez trudu możemy wziąć w ręce. Kostek lodu
używamy do schłodzenia napojów w upalne dni. (Pokazujemy dziecku kostki ludu, dajemy
dotknąć, opisujemy, że są zimne, rozpuszczają się w dłoni, można włożyć kostki lodu do szklanki odczekać
i pokazać za jakiś czas, co się stało z lodem)

Woda w stanie płynnym, jako ciecz, jest już bardziej nieuchwytna i przelewa się
pomiędzy naszymi palcami. Można ją nalewać i przenosić w różnych naczyniach.
Wodę w tym stanie spotykamy w butelkach, w odkręconym kranie, w jeziorze, morzu.
Używamy jej do picia, mycia, prania, zmywania (pokazujemy dziecku wodę w butelce,
odkręcamy kran, podstawiamy dłonie dziecka pod strumień ciepłej i zimnej wody, opisujemy ją)

Gdy w czajniku lub w garnku zaczyna wrzeć woda – na przykład na herbatę lub na
smaczny makaron, wówczas nad naczyniem zaczyna unosić się gazowa mgiełka - para
wodna. ( wlewamy wodę do czajnika/ garnka podgrzewamy wodę i pokazujemy dziecku parę wodną,
można z bezpiecznej odległości przyłożyć dłoń dziecka nad unoszącą się para wodną, aby dziecko poczuło
ciepło)

Ta właśnie parująca, wszechobecna woda jest odpowiedzialna za powstawanie opadów.
Para wodna praktycznie cały czas unosi się w powietrzu, tworząc chmury, w których
skupiska kropelek wody lub kryształków lodu łączą się ze sobą tak długo, aż stają się

zbyt ciężkie i zaczynają opadać. Jeżeli na ziemię wraca woda w postaci kropelek różnej
wielkości, wówczas mówimy o opadach deszczu.
Podczas czytania można również wykorzystać obrazki znajdujące się pod tekstem. Wskazując razem z
dzieckiem odpowiedni obrazek, dostosowany do fragmentu czytanego tekstu.

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
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;
WTOREK
21 KWIETNIA 2020
JEST WIOSNA
DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE, POCHMURNO, WIETRZNIE) (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: GDZIE WYSTEPUJE WODA?
5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
Drodzy Rodzice! bardzo proszę o przygotowanie etykiet z wyrazami według wzoru:

WODA

LÓD

PARA WODNA

a następnie wycięcie razem dzieckiem etykiet z wyrazami oraz obrazków z poprzedniej strony i przyklejenie
w trzech osobnych kolumnach, najpierw etykiet wyrazowych, pod nimi odpowiednich obrazków. (Proszę za
każdym razem pytać dziecko, gdzie jest...., ewentualnie razem z nim wskazywać, tu jest....
Oskar! Ciebie proszę o samodzielne wykonanie tego zadania. Pamiętaj, że opad to też woda :-)
Trzymam kciuki! Powodzenia!
Rodzicom Kuby proponuję narysowanie chmurki z deszczem (można wzorować się obrazkiem z kolejnej
strony) i wyklejenie konturów obrazka plasteliną lub wypełnienie za pomocą pasty do zębów (palec dziecka
zanurzamy w wyciśniętej paście do zębów i rysujemy nim po linii lub punktowo dotykamy)
Trzymam kciuki! Powodzenia!
6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ :
Materiały do zajęć:
Na podsumowanie naszych wiadomości o pochodzeniu wody, proszę skopiować i wkleić w wyszukiwarce
internetowej niżej zamieszczony link.
https://youtu.be/plQ8rCApNIQ
Rodziców bardzo proszę o pomoc. Oskar spróbuj zadanie wykonać samodzielnie. Bardzo proszę o uważne
oglądanie a następnie chętnych - o pokolorowanie niżej zamieszczonego rysunku.

TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:
1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety.
2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny.
3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle.

ŚRODA 22.04.20

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak trujemy Ziemię?

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
1. TEMAT ZAJĘĆ: Utrwalamy wiadomości o skrzypcach.
RODZICU, ZRÓB PROSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS KAŻDYCH
ZAJĘĆ I PRZEŚLIJ DO 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. DRODZY RODZICE. Na ilustracji poniżej są różne przedmioty, pomóżcie dziecku odszukać
odpowiedź na zagadkę, poprowadź palcem na instrument. OSKAR samodzielnie odgaduje i podaje nazwę,
MARCIN powtórzy za rodzicem. Następnie proszę przeczytać głośno głosy zwierząt i instrumentów a
dziecko powtarza je kilka razy.

ZAGADKA: Zrobione są z drewna. Cztery struny mają.
Gdy pociągniesz smyczkiem, to pięknie zagrają.
Co to jest?

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Przetaczanie się po miękkim i twardym podłożu.
Przyrządy i przybory: kocyk; skakanka; szarfa; piłka.
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

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona

P- prawa strona
Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Toczący pień. Dziecko leży na
podłodze z wyprostowanymi i
złączonymi nogami i RR w górze
.Dziecko przetacza się raz w lewa stronę
raz w prawa stronę.

Ćw.6 Huśtawka. Dziecko w siadzie
prostym. Wykonuje przetoczenie do
leżenia na plecach z nogami w górze, a
następnie powrót do siadu(
naśladowanie huśtawki)

Ćw.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma.

Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej
skakance(sznurku).Dziecko wykonuje
obroty zwijając jednocześnie skakankę.
Następnie toczy się w przeciwna stronę
do rozciągnięcia skakanki.

Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk.

Ćw.7 Wycieraczki samochodowe.
Dziecko Leży an plecach ze złączonymi i
wyprostowanymi nogami. Wykonuje
przenoszenie nóg w prawo, następnie w PR –prawa ręka
lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów:
LR-lewa ręka
mały deszcz –wolno itd.
LN – lewa noga
PN - prawa noga

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

Ćw.5 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w
przysiadzie. Trzymając się kolan
przetaczają się na plecy, a następnie
starają się wrócić do przysiadu.

Wykonujemy 4-6
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

3. RELIGIA:
TEAMT: PAN JEZUS JEST Z NAMI WE MSZY ŚWIETEJ.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie
Każda niedziela jest pamiątką dnia, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Przychodzimy wówczas na Mszę
Świętą, aby dziękować Panu Bogu za to, co dla nas uczynił, i wielbić Go pieśnią i modlitwą

Proszę obejrzyjcie filmik, niech on będzie dla Was zachętą do uczestnictwa we Mszy Świętej. Choć nie
możemy teraz spotkać się z Panem Jezusem w kościele, to spotkajmy się z Nim przed telewizorem lub
komputerem czy radiem.
https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc
Zadanie: Proszę narysujcie samodzielnie lub z pomocą rodziców kielich mszalny i przyozdóbcie go według
własnego pomysłu.
4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drodzy Uczniowie! Obejrzeliście już kilka filmów edukacyjnych, przeczytaliście lub wysłuchaliście kilka
tekstów, z których dowiedzieliście się dlaczego woda jest tak ważna dla człowieka, w jaki sposób ludzie
marnują i zanieczyszczają wodę oraz co robić, by wody starczyło na wiele lat. Dzisiaj dowiecie się w jaki
sposób ludzie, w tym także i Wy przyczyniacie się do zaśmiecania a tym samych do zatruwania Ziemi.
Drodzy Rodzice! Drogi Oskarze! Przeczytajcie proszę niżej zamieszczony tekst, który nosi tytuł "Sznurek
Jurka".

Tuż za szkołą, bardzo blisko, było miejsce na boisko.
Kiedyś tam wyrzucił Jurek poplątany, stary sznurek.
A nazajutrz koło sznurka od banana spadła skórka, wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola wyrzucili bez wahania swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach wyrzuciła tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka, jakaś pusta bombonierka
I od lodów sto patyków, pustych kubków moc z plastiku.
Oto tak od sznurka Jurka wnet urosła śmieci górka.
A z tej górki - wielka góra, której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko, lecz śmietnisko mamy blisko.
A następnie odpowiedzcie na pytanie/wskażcie
1. Co miało być w miejscu obok szkoły?
2. Dlaczego nie ma boiska?
3. Kto przyczynił się do powstania góry śmieci? Oskar może zapamiętałeś imiona, spróbuj je wymienić.
4. Jakie śmieci wylądowały na boisku?
5. Co należałoby zrobić, aby w miejscu obok szkoły było boisko?

6. KÓŁKO PLASTYCZNE:
Kółko plastyczne – Beata Markulak
Temat: Koszyk z kwiatami - łączenie różnych technik.
Rodzicu, wydrukuj koszyk lub narysuj na kartce papieru.
Drogi uczniu, do wykonania tej pracy potrzebne będą Ci kawałki materiałów w kwiaty lub obrazki z gazet z kwiatami,
klej, nożyczki, kredki lub farby.
Powcinaj kwiaty, i przyklej w koszyku. Farbami lub kredkami domaluj: łodygi, liście. Pamiętaj, że tło stanowi bardzo
ważną część wykańczającą rysunku, pokoloruj je. Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij swojej wychowawczyni

Rodzicu, wydrukuj koszyk lub narysuj na kartce papieru.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.
Temat : Alfabet Braill’a. Utrwalanie litery A.
Witaj Kubusiu! Witajcie Rodzice!
Dzisiaj będziemy utrwalać poznaną na ostatnich zajęciach literkę A. Będziemy potrzebować te same
przedmioty zaczynające się literką A. Może macie jeszcze inne przedmioty, których nazwy rozpoczynają się
głoską A? Przygotujcie je także. Koniecznie będzie nam też uprzednio wykonana literka A wg alfabetu
Braill’a. Ta z wytłoczki na jajka. Skorzystamy także z internetu w telefonie komórkowym
Zaczynamy!
1. Proszę, aby Kubuś wygodnie i stabilnie sobie usiadł. Rodzic niech obejmuje go od 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 Was 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.
Uwaga!
Na następne zajęcia, w środę 22.04.2020r., proszę dodatkowo przygotować wyciętą z grubego
materiału literę A przyklejoną na sztywnej karcie w formacie A-4.
Dziękuję. Pani Gosi
REWALIDACJA INDYWIDUALNA OSKAR K.
Temat: Dłuższe wypowiedzi na temat wiosennych kwiatów na podstawie oglądanych zdjęć i własnych
obserwacji. Czytanie tekstu z obrazkami.
Witajcie! 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 i w wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p2.
2. Po lewej stronie kliknij chmurkę a następnie lewej strony, na zielonym pasku kliknij w konewkę,
następnie w element puzzla.
3. Polecenia:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
„Kolowróg”
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj zdjęcia. Co na nich widzisz? Czy potrafisz nazwać te wiosenne kwiaty?
Jeśli nie, klikaj na nie. Później na głośniczek i odsłuchaj ich nazwy.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Obejrzyj planszę, kliknij w głośniczek i posłuchaj informacji.
7. Przejdź do następnej strony. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby
„załadować” zadanie. Połącz zdjęcia kwiatów z ich nazwami. Za każdym razem
klikaj w głośniczek przy nazwie kwiatka. W ten sposób sprawdzisz czy prawidłowo
wykonałeś zadanie.
8. Zamknij okno klikając na X. Przejdź do następnej strony. Tutaj też musisz
załadować zadanie klikając w ruchomy sześcian.
9. Na stronie masz działania. Jedne są poprawnie wykonane, drugie nie. Przeciągnij
zieloną rączkę z kciukiem do góry na dobrze wyliczone działanie. Różową rączkę z
kciukiem w dół ustaw na źle wykonanym zadaniu.
10. Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony. Na tym kończymy
dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
Pani Gosia

AAC - MARCIN C.
DROGI RODZICU !
POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU.NASTĘPNIE POPROŚ , ABY W MIARĘ
SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO POWINNO
ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO CZYM JE NARYSOWAĆ I
ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.

TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:
1 Lokalizowanie źródła dźwięku, słuchanie odgłosów głośno, cicho.
2. Dotykanie twarzy różnym fakturami np. gąbki, szczotki, szczególnie w okolicach ust.
3.Chód z asekuracją.

CZWARTEK: 23.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zachowuję się ekologicznie.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć:
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
23 KWIETNIA 2020
JEST WIOSNA
DZIŚ JEST ........ (np. SŁONECZNIE) (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: ZACHOWUJĘ SIE EKOLOGICZNIE.
2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce niżej
zamieszczonych linków filmu i bajki ekologicznej, z których dowiecie się w jaki sposób zachowywać się
ekologicznie na co dzień, czyli co robić by oszczędzać wodę, energię elektryczną, nie zaśmiecać i nie
zanieczyszczać środowiska. Drodzy uczniowie! Oglądajcie uważnie, bo informacje zdobyte podczas
oglądanie filmów, posłużą wam jako wskazówki do wykonania następnego zadania.
https://youtu.be/zleExE18fqQ
https://youtu.be/PYd88-RyaLs
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Rodzice! Proszę, abyście wydrukowali kary pracy znajdujące się na dwóch kolejnych stronach i
pomogli dzieciom wykonać zadanie. Rodziców Kuby proszę o opisanie dziecku zachowań przedstawionych
na obrazkach. Pozostałych Uczniów proszę, aby przyjrzeli sie ilustracjom i wybrali spośród nich te, które
pokazują właściwe, ekologiczne zachowania, obrazki z zachowaniami niewłaściwymi skreślili.
Trzymam kciuki! Powodzenia1

Drogi Oskarze, Ciebie proszę abyś na podstawie obrazków opowiedział swojej mamie jakie zachowania
ekologiczne są na obrazkach i które z nich i w jaki sposób przyczyniają się do oszczędzania pieniędzy oraz
ochrony środowiska.
Wiem, że sobie poradzisz. POWODZENIA!
Drodzy uczniowie, jeśli wybraliście już wybraliście obrazki z właściwymi i pożądanymi zachowaniami,
pokolorujcie je proszę. A na koniec możecie poćwiczyć umiejętność posługiwania sie nożyczkami i wyciąć
obrazki wzdłuż linii i je przykleić. Drodzy Rodzice, bardzo proszę pomóżcie swoim dzieciom.
POWODZENIA!
Rodzice Kubusia! Spróbujcie narysować pojemnik na śmieci (można przerysować z obrazków znajdujących
się na kolejnej stronie), następnie podrzeć razem z Kubą gazetę i wykleić kontury narysowanego obrazka.
Trzymam kciuki! Powodzenia!

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Przyjmowanie pozycji niskich: klęk podparty, siad skrzyżny itp.
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 Ćw. 1 Siad skrzyżny
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 2 Siad prosty

Ćw.3 Siad ugięty

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa
strona

Ćw.4 Klęk podparty
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.5 Siad klęczny

Ćw.6 . Klęk prosty

Ćwiczenie oddechowe
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na
piórko, aby to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu.

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

Uwagi

Wykonujemy 48 powtórzeń
każdego
ćwiczenia.
Wytrzymujemy
w pozycji ok.
3sek.

TOMATIS: Oskar K.

Temat: Identyfikacja rymów. Czytanie ze zrozumieniem „Niespodzianka”.

Oskar! Połącz wyrazy rymujące się
(www.zielonaopiekunka.tk)

„Niespodzianka”
Był ciepły dzień. Kasia i Ela postanowiły zrobić mamie niespodziankę. Dziewczynki poszły do ogrodu po
kwiaty dla mamy. Zerwały tam: tulipany, żonkile i narcyzy. Wróciły do domu z kolorowym bukietem i
wręczyły go mamusi. Mamie bardzo podobała się niespodzianka.
1.
1.
2.
3.
2.
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
5.
1.
2.
3.
6.
1.
2.
3.
7.

Co postanowiły zrobić Kasia i Ela?
niespodziankę
zaprosić gości
posprzątać mieszkanie
Gdzie poszły dziewczynki?
do szkoły
do koleżanki
do ogrodu
Jakie kwiaty zerwały dziewczynki?
róże i astry
bratki i stokrotki
tulipany, żonkile i narcyzy
Kasia i Ela to imiona:
dziewczynek
chłopców
cioci i mamy
Komu dziewczynki wręczyły bukiet kwiatów?
cioci
babci
mamie
Dziewczynki wróciły do domu:
z zakupami
z prezentem
z kolorowym bukietem
Narysuj bukiet kwiatów, jaki wręczyły dziewczynki mamie. Zadanie wykonaj w zeszycie.

TERAPIA RUCHOWA: Jakub W.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:
1 Lokalizowanie źródła dźwięku, słuchanie odgłosów głośno, cicho.
2. Dotykanie twarzy różnym fakturami np. gąbki, szczotki, szczególnie w okolicach ust.
3.Chód z asekuracją.

TERAPIA RUCHOWA: Mateusz C.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:
1. Przechodzenie przez tor przeszkód z asekuracją np. przez poduszki.
2. Zapinanie i rozpinanie zamka błyskawicznego.
AAC : MATEUSZ C.
MATEUSZ CH. - AAC - IDENTYFIKACJA SYMBOLI -SMAK SŁODKI
DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU.NASTĘPNIE POPROŚ ,
ABY W MIARĘ SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO
POWINNO ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO CZYM JE
NARYSOWAĆ I ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.

PIĄTEK 24.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Segreguję śmieci.
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. posturalne odpowiedzialne za prawidłowa postawę ciała.
Przyrządy i przybory: piłka,
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

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Samolot. Dziecko w leżeniu
przodem RR w bok. Unoszą RR i
naśladują samolot.

Ćw.5 Raki. Dziecko podporze tyłem
chodzi po pokoju bioderkami uniesionymi
jak najwyżej .(przodem ,tyłem).

Ćw. 6 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara
Ćw.2 Dziecko w leżeniu przodem.
Unosi łokcie i stara się wypchnąć piłkę się nie zostać trafionym piłką unosząc
Podczas
biodra
przed siebie.
wykonywania
ćwiczeń w
leżeniu przodem
podkładamy
zwinięty kocyk
(ręcznik) pod

Ćw.3 Wielbłądy .Dziecko chodzi po
pokoju na czworakach.

Ćw.4 Dziecko w klęku podpartym
przetacza pikę czołem po pokoju.

Ćw. 7 Dziecko siedzi w rozkroku.
Wykonuje skręt T w prawo kładzie piłkę
za swoimi plecami i robi skłon T w lewo z
zabiera piłkę. ( raz w L raz w P)

brzuch.

Ćwiczenia oddechowe
Wykonujemy 4Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko 6 powtórzeń
w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na
każdego
piórko ,aby to utrzymywało się jak
ćwiczenia
najdłużej w powietrzu.

S. Owczarek – Gimnastyka Przedszkolaka

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREALTYWNOŚĆ:
TEMAT: Relaksacja przy muzyce
Drogi Rodzicu, jeżeli masz możliwość połączenia z Internetem, kliknij w poniższy link. Usiądźcie
wygodnie
i oglądnijcie krótki koncert chłopczyka 3 letniego. Jest to zabawny, pełen humoru i ciekawy występ.
Zwróćcie uwagę, że muzycy występują na Sali koncertowej, są pięknie ubrani a publiczność słucha i ogląda
będąc na stadionie sportowym, ponieważ w normalnej sali nie zmieściliby się. Te koncerty ściągają taką
dużą ilość chętnych.
Niestety, jak w większości filmów są reklamy. Pomiń je.
MIŁEGO OGLĄDANIA !
https://www.youtube.com/watch?v=_-sfoqUa0vs&list=RD_-sfoqUa0vs&start_radio=1&t=4

3. RELIGIA :
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE. PAN JEZUS UZDRAWIA CHORYCH
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie przeczytajcie fragment Ewangelii według św. Marka 2,1-12
Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że
nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego
niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus
się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do
paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy
myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? [On] bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz
jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w
waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też
powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi
władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego
domu!» On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili
Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego»
Odpowiedz:
1. Co Pan Jezus uczynił dla paralityka?
2. Na jaką chorobę cierpiał paralityk?
Zadanie
Proszę, zachęć do wspólnej modlitwy całą rodzinę w intencji wszystkich chorych. Pomódlcie się własnymi słowami lub
podaną poniżej modlitwą
Prosimy Cię, Pani Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Temat dzisiejszych zajęć dotyczy segregowania śmieci. W szkole zawsze
te zajęcia realizowaliśmy poprzez praktyczne działanie, dlatego dzisiaj również proponuję zajęcia
praktyczne.
Jeżeli macie Państwo taką możliwość bardzo proszę pobawcie się w sprzątanie i segregowanie śmieci.
Poszukajcie razem z dzieckiem i spakujcie kilka odpadów znajdujących się w domu, ważne, aby były one
różnorodne i reprezentowały odpady naturalne, plastik/metal, papier, szkło. Można dla ułatwienia posłużyć
się obrazkami i poprosić dziecko, aby znalazło podało/ wskazało element taki sam, jak na obrazku.

Oskar, myślę, że wykonasz to zadanie samodzielni, przy okazji pomożesz w wypełnianiu obowiązków
domowych i wyniesiesz śmieci :-)
Rodziców Kuby proszę, aby razem z dzieckiem dotykali wybranego materiału odpadowego i opisywali go (na
zasadzie: to jest butelka, ona jest z plastiku; to jest ogryzek po jabłku, jest mokry i niepotrzebny, musimy go
wyrzucić, itp.) Następnie poprosili Kubę, aby wrzucił do worka/ wypuścił z dłoni trzymany
przedmiot/odpad.
Za wszystkich trzymam kciuki! Powodzenia!
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ,
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli już wybraliście odpady do wyrzucenia, proponuje ubrać się i pójść
wyrzucić śmieci. Drodzy Rodzice! Jeśli Wasze dziecko potrzebuje pomocy przy ubieraniu, ograniczcie ją do
minimum, nakładajcie części odzieży, obuwie razem z dzieckiem, nie wyręczajcie go.
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Bardzo proszę aby podczas segregacji odpadów zwrócić uwagę, aby
trafiły one do odpowiedniego pojemnika.
Dla przypomnienia dodam, że do żółtego pojemnika wrzucamy materiały plastikowe i metalowe (odkręcone
butelki po napojach, szamponach, żelach pod prysznic kartony po mleku, opakowania po jogurtach,
śmietanie, maśle, puszki po napojach, opakowania po konserwach, pilnujemy, żeby były opłukane) Ważna
informacja: Zakrętek nie wyrzucamy. Zbieramy je dla Kubusia!
Do niebieskiego pojemnika wyrzucamy papier czyli, gazety, rolki po papierze, ręcznikach papierowych,
pudełka, kartki z książek i zeszytów.
Do zielonego pojemnika wyrzucamy szkło, a więc wszelkiego rodzaju butelki, słoiki.
Do brązowego/ czarnego pojemnika wyrzucamy odpady biodegradalne, naturalne pochodzenia roślinnego,
czyli ogryzki, skórki z owoców i warzyw, zasuszone, zwiędnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, chwasty,
gałązki.
Drodzy Rodzice! Drogi Oskarze! Proszę nazwać kolor śmietnika i opisać, co do niego możemy wrzucić oraz
samodzielnie odnaleźć/ pomóc dziecku odnaleźć właściwy odpad spośród wszystkich przyniesionych.
POWODZENIA!

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drodzy Uczniowie! Jeśli po powrocie do domu znajdziecie w sobie jeszcze trochę sił proponuję,
pokolorować właściwie pojemniki, wyciąć i nakleić na nich pasujące do nich odpady.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C.
Temat: Zabawa ruchowo – naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku”
Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu!
Witam Was po przerwie świątecznej. Wypoczęci i, mam nadzieję, zdrowi możecie wspólnie przystąpić do
wykonania dzisiejszych zadań.
Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebowali jedynie dobry humor i dostęp do strony internetowej
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac, co Rodzicowi ułatwi śpiewanie piosenki. Proszę dwa,
trzy razy wspólnie odsłuchać piosenkę. Poniżej podaję instrukcję do przeprowadzenia zabawy. Po lewej
stronie znajdują się słowa piosenki, po prawej ruchy do naśladowania.
Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki „W naszym ogródeczku”
W naszym ogródeczku
zrobimy porządki
Wygrabimy ścieżki
przekopiemy grządki
Raz dwa trzy.
Potem w miękką ziemię
wsiejemy nasionka
Będą się wygrzewać
na wiosennym słonku
Raz dwa trzy.
Spadnie ciepły deszczyk
i wszystko odmieni
W naszym ogródeczku
grządki zazieleni
Raz dwa trzy.

dz. rysuje rękoma koła przed sobą
dz. „grozi” palcem wskazującym, na zmianę jedną i drugą
ręką
dz. naśladuje grabienie
dz. naśladuje kopanie łopatą
dz. klaszcze 3 razy
dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi
dz. „wkręca żaróweczki”
dz. klaszcze 3 razy
dz. porusza paluszkami ponad głową i powoli
opuszcza je wzdłuż całego ciała aż do podłogi.
dz. rysuje rękoma koła przed sobą.
dz. klaszcze 3 razy
Dziękuję.
Pani Gosi

AAC: JAKUB W. DROGI RODZICU ! RÓŻNICOWANIE TERMICZNE PRZEDMIOTÓW
PRZYGOTUJ KILKA PRZEDMIOTÓW O ZRÓŻNICOWANEJ TEMPERATURZE NP.
ZIMNE - KOSTKI LODU, KAWAŁEK BLACHY, SZKLANY SŁOIK, METALOWE SZTUĆCE, METALOWA RURA,
METALOWA MISKA, KLUCZE.
CIEPŁE - CIEPŁA WODA W SŁOIKU, ŚCIERECZKA NASĄCZONA CIEPŁĄ WODĄ, ZAPALONA ŚWIECA,
TERMOFOR LUB BALON Z CIEPŁĄ WODĄ .
PODAWAJ DZIECKU PRZEDMIOTY, NAJPIERW ZIMNE I MÓW: - ZIMNE ! BRRR!
POTEM CIEPŁE I MÓW ŁAGODNIE I POWOLI :
- CIEPŁE !
NASTĘPNIE PODAWAJ JE PROSZĘ NAPRZEMIENNIE, RAZ ZIMNE , RAZ CIEPŁE.OBSERWUJ REAKCJĘ DZIECKA.

MOŻNA ĆWICZYĆ CODZIENNIE. PO KILKU DNIACH DAJ DZIECKU JEDEN ZIMNY I JEDEN CIEPŁY PRZEDMIOT,
POZWÓL DZIECKU, ŻEBY PRZYPOMNIAŁO SOBIE ZAKODOWANE WRAŻENIA I SKOJARZYŁO Z NAZWĄ:
ZIMNE, CIEPŁE.
POPROŚ DZIECKO , ŻEBY PODAŁO JEDEN PRZEDMIOT, TEN, O KTÓRY GO POPROSISZ.POSTĘPUJ TAK SAMO Z
INNYMI PRZEDMIOTAMI.

PROŚBA WYCHOWAWCY:
DRODZY RODZICE! Bardzo proszę DOKUMENTOWAĆ/ ROBIĆ ZDJĘCIA WYKONANYCH PRAC I w miarę
możliwości PRZESYŁAĆ za pośrednictwem messengera lub NA ADRES MAILOWY
Z góry dziękuję :-)
A. Marciniszyn ;-)

