TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: MAJOWE ŚWIĘTA
PONIEDZIAŁEK 27.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: 1 maja - Święto pracy
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
- Drodzy Rodzice! Ta część zajęć jest elementem niezmiennym powtarzającym się codziennie.
Zajęcia rozpoczynamy 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.)

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie
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
27 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: 1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! W maju, dokładnie 1 maja obchodzimy Święto Pracy. Praca to zawód, jaki wykonują dorośli.
Zanim zaczną pracować przez wiele muszą się uczyć w różnych szkołach, aby zdobyć potrzebne umiejętności czyli
kwalifikacje do pracy. Są różne zawody. Codziennie rano lub po południu wasi rodzice wyruszają pieszo lub jadą
samochodem do pracy. Lekarz przyjeżdża do szpitala, murarz na plac budowy, a kucharz do restauracji. Każdy
człowiek, który pracuje i dobrze wykonuje swój zawód, otrzymuje nagrodę, czyli pieniądze. Tę nagrodę nazywamy
pensją albo wypłatą.
Nie ma lepszych i gorszych zawodów, każdy zwód jest potrzebny, każdą pracę należy szanować, bo z efektów tej
pracy korzystamy wszyscy na co dzień.
Proponuję dzisiaj obejrzenie filmu edukacyjnego, który wyjaśni Wam jak nazywają się i na czym polegają najczęściej
spotykane zawody.
Drodzy Rodzice Marcina, Mateusza, Jakuba bardzo proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce internetowej
linku do strony, na której znajduje sie edukacyjny film o zawodach. Bardzo proszę, aby dzieci uważnie obejrzały film,
a następnie spróbowały wskazać na zamieszczonych obrazkach takie zawody jak: kucharz, strażak, policjant, lekarz,
sprzedawca, listonosz

https://youtu.be/zYkJUgCDdyc
Drodzy Rodzice Marcina, Mateusza, Kuby pomóżcie dzieciom i opiszcie im znajdujące się na obrazkach osoby,
mówiąc czym się zajmują i jaki zawód wykonują. Rodzice Marcina i Mateusza pomóżcie wskazać odpowiedni obrazek
i etykietę pod obrazkiem, przypilnujcie, aby dziecko skupiło uwagę na wybranym przez was obrazku. Marcin może
spróbować powtórzyć nazwy wybranych zawodów.

Oskar dla Ciebie zadanie trochę trudniejsze. Przeczytaj proszę wiersz "Wszyscy dla wszystkich" oraz zamieszczone
niżej zagadki. Spróbuj wskazać, czyja praca jest najważniejsza i powiedz dlaczego.
Podczas czytania zagadek nazwij zawody, o których mowa. Następnie wykonaj zadania z karty pracy.

Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni i fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty, więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz, toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego.
ZAGADKI:
Idziesz do niego, gdy źle się czujesz i gardło swoje mu pokazujesz,
a on fachowym okiem ocenia co w stanie zdrowia twoim się zmienia.
Chodzą do niego panie, panowie - każdemu zmienia on coś na głowie.
Włosy wyrówna, skróci, ułoży i kolorową farbę nałoży.
Ten specjalista lek przepisuje, gdy twe zwierzątko źle się poczuje.
Wyleczy kotka, pieska, chomika, konika, krówkę, a nawet dzika!
Kiedy spotkają kogoś problemy, bez chwili zwłoki, z rykiem syreny,
czerwonym wozem gna do pożaru. Jego odwaga nie zna umiaru!
Chociaż w pracy ma lizaka, postać to nie byle jaka.
Dla złoczyńców jest postrachem - aresztuje ich z rozmachem.
On w filmie rolę odgrywa, co czasem serce porywa.
W teatrze też występuje, a widz go tam oklaskuje.

W lesie pracuje, pośród przyrody, dogląda drzew i sadzi las młody.
Żywi zwierzęta zimową porą, bierze w opiekę sarenkę chorą.
Gdy samochód się zepsuje, wtedy on Cię poratuje,
bo się na tym świetnie zna, co pod maską auto ma!
Karta pracy:
I. Uzupełnij zdania na podstawie tekstu:
1. Idziesz do niego, gdy................................................................................ .
2. Włosy ....................................................................................................... i kolorową farbę nałoży
3. On ...........................................................................................odgrywa, co czasem serce porywa.
4. ............................................................................................................ - aresztuje ich z rozmachem.
5. ............................................................................., pośród przyrody, dogląda drzew i
............................................................................................................... .
II. Na podstawie tekstów zagadek odpowiedz na pytania:
1. Czym zajmuje się leśniczy?
2. Co robi fryzjer?
3. Co robi weterynarz?
4. Gdzie występuję i gra aktor?

3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Pokolorujcie proszę obrazki. A następnie rozetnijcie je, spójrzcie na sytuacje przedstawione na
obrazkach, opowiedzcie/wskażcie, co się stało, a następnie przyklejcie je obok postaci, która mogłaby w tej sytuacji
pomóc. Spróbujcie nazwać/ wskazać, jaki zawód wykonują ludzie na środkowym obrazku. Drodzy Rodzice Marcina i
Mateusza pomóżcie swoim dzieciom.
Rodzicom Kuby proponuję, aby narysowali jeden z przedmiotów niezbędnych w pracy jednej z osób na obrazku (wąż
gaśniczy, lizak policyjny, klucz francuski i wykleili go razem z Kubą plasteliną.
Oskar to zadanie to pestka dla Ciebie, więc na pewno wykonasz je samodzielnie.
Trzymam kciuki za wszystkich! Powodzenia!

5. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drodzy Rodzice! Proszę abyście napisali dużymi literami na kartce, tak, aby napis zajął całą stronę i litery były w
pewnych odległościach, Następnie pomogli dzieciom podrzeć kilka kolorowych kawałków wycinanki na drobne
elementy/ lub rozwałkowali dłonią i palcami dziecka kawałki plasteliny, tak aby powstały "węże". Następnie wykleili
wspólnie z dzieckiem nimi napis.

1 MAJA ŚWIĘTO PRACY

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Na czwartej i piątej stronie materiałów znajdują się kolorowe obrazki przedstawiające wybrane zawody. Proponuję
wykorzystać je do wykonania pomocy dydaktycznych, kart memory, które posłużą do nauki i zabawy. Bardzo proszę
Rodziców Marcina i Mateusza , aby wydrukowali każdą kartkę dwa razy. Kartki podkleili brystolem/ kartkami z
bloku technicznego. A następnie wytnij wzdłuż linii, każdy obrazek osobno. Jeżeli posiadają Państwo laminarkę,
zamiast podklejać kartki, można wspólnie z dzieckiem wyciąć a następnie zalaminować.
Tak przygotowane karty można wykorzystać do nauki różnic i podobieństw. Wykorzystujemy wtedy po cztery karty,
pośród których zawsze musi być jedna para takich samych kart. Na stole kładziemy jedną kartę, która ma parę,
nazywamy zawód, wskazujemy na kartę i prosimy aby dziecko znalazło taka samą. Jeśli dziecko ma trudności,
pomagamy mu i wspólnie nakładamy kartę na kartę.
Wersją trudniejszą jest memory:
Aby w nie zagrać, należy odwróć wszystkie karty obrazkiem do dołu. Każdy z grających po kolei odwraca po dwie
karty znajdujące się w dowolnym miejscu, jeżeli odwrócone karty będą identyczne, zabiera je i odwraca kolejne dwie.
Jeżeli nie uda się znaleźć pary takich samych kart, ruch ma kolejna osoba. Ważne aby odwróconych kart nie zabierać
z miejsca, w którym leżały i pozwolić przeciwnikowi zobaczyć, co na nich się znajduje. Zabawa jest świetnym
ćwiczeniem na koncentrację uwagi i pamięć.
Powodzenia! Bawcie się dobrze!
Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o wsypanie do większej miski ryżu lub
kaszy, włożenie kilku przedmiotów (na przykład łyżka, klocki, klamerki, ścierka itp.), które razem z Kubą będziecie
szukali jego rączkami. Proszę przygotować również pudełko (takiej wielkości jak do przechowywania butów) Proszę
polecić Kubie, aby poszukał, dotykał, wziął do ręki. Za każdym razem opisujemy Kubie przedmiot (określając wielkość,
kształt, strukturę - miękka, chropowata, twarda, zimna, ciepła). Kiedy Kuba chwilę pomanipuluje znalezionym
przedmiotem, prosimy go aby odłożył przedmiot do pudełka.
Powodzenia! Miłej zabawy!

LOGOPEDIA: Marcin C., Mateusz C. Jakub W.
Drodzy Rodzice,
te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami pracy języka dla tych,
które nie mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które prawidłowo wypowiadają wszystko. Utrwalanie nawet
prawidłowej wymowy powinno być często stymulacją języka, warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek
,które utrwalają w czytaniu, rozpoznawaniu oraz pisaniu.
Głoski kolejne potrzebne do wypowiadania prawidłowo sylab, wyrazów oraz nawet w próbach
wypowiadania u niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące czyli SZ,CZ,RZ,DŻ.
Zanim jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej i rozróżniać w pisowni i
czytaniu, musimy poćwiczyć język i wargi. Głoski te wypowiadamy odwrotnie do głosek poprzednich, a
więc-czubek języka ucieka do góry wysoko, usta szeroko otwarte „w ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki
dziecka palcami. Musimy pamiętać, że sporo dzieci nie unosi języka do góry, dlatego w tych ćwiczeniach,
odwrotnie niż w poprzednich smarujemy górną wargę nutelką bądź miodem ( z zastrzeżeniem - jeśli

dziecko nie jest uczulone) i ma zlizywać czubkiem języka to z wargi górnej. Proszę pokazać dziecku to
ćwiczenie.
Kolejne ćwiczenie przygotowujące lub utrwalające pracę języka to dotykanie czubkiem języka górnych
zębów, proszę pokazać i tak kilka razy wykonywać i to dotyczy tylko górnych zębów.
Kolejne ćwiczenia pijemy ze słomek wszelkie napoje a następnie bulgoczemy słomką w kubku wodę, kto
będzie potrafił niech nabierze powietrza i wdmuchuje je do słomki bulgocząc w wodzie.
Kolejne ćwiczenie proszę pokazać Dziecku - próbujemy przy szeroko otwartych ustach dotykać tzw. sufitu
/10 razy/-czyli podniebienia twardego czubkiem języka.
Próbujemy ściskając policzki palcami pokazując, że język ma iść do góry-wypowiadać SZSZSZSZSZ.
Które z dzieci nie mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi . Dzieci prawidłowo wypowiadające
te głoski proszę aby utrwalały je w zdaniach złożonych typu:
„Idę do szkoły w której jest szatnia, a tam są moje szare buty.”
Ten szalik jest czerwony i jest w mojej ulubionej szafce. Powtarzanie tych zdań usprawni u dzieci
mówiących pamięć, koncentrację, uwagę. To trudne zdania jeśli nie powtórzą proszę zrobić z nich proste
zdania-typu Ten szalik jest czerwony. Szalik jest w szafce. Ważne aby dzieci dobrze mówiące utrwalały jak
najczęściej zdania złożone-bo to stymulacja płata czołowego, skroniowego i ciemienia. Dzieci słabo
mówiące proszę ćwiczyć zestaw na wargi i język do tych głosek i próbować wypowiadać przynajmniej SZpamiętamy o ściskaniu policzków. Dzieci, które w ogóle nie mówią-staramy się przynajmniej wykonać część
stymulacji opisanej. Mamy dzieci niemówiących bardzo proszę pamiętać o pozostałych ćwiczeniach
wysłanych oraz utrwalać zestaw .który wysłałam jako pierwszy. Ten zestaw znajduje się na stronie szkoły w
ogłoszeniach dla rodziców. Proszę skorzystać z tych podpowiedzi tam przekazanych.
Twardochleb Zofia
TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:

1. Leżenie tyłem, przyciągamy rękoma do klatki piersiowej na zmianę raz jedną nogę raz
drugą(10razy).
2. Siad, plecy oparte o ścianę, nogi proste, wyciągamy ręce do góry, dotykamy dłońmi ścianę i
opuszczamy ( 10 razy).
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.
Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów metody
Weroniki Sherborne.
Drogi Rodzicu!
Na zajęcia proszę przygotować koc.
1. Usiądźcie na dywanie.
2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka.
3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać.
4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod
kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie.

5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem.
Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie.
6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać,
głaskać i uciskać dziecko.
7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach po
podłodze, na przemian za ręce i nogi.
8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie strony.
9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i wyregulować
oddech.

WTOREK 28.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: 2 MAJA - ŚWIĘTO FLAGI
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE

TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód.
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, 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

Rozstawiamy tor przeszkód wg schematu (
numery ćwiczeń )
Wykonujemy ćwiczenie i przechodzimy do
następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i
odpycha się od podłogi (3-4m)

Ćw.2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po linii
(sznurek)stara się utrzymać równowagę.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa
przekładana od góry do dołu( w
następnym powtórzeniu od dołu do góry)
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje
przeskoki lub przejścia. Szarfy ustawione
w odległości 20-30 cm

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka gimnastyczną
(kijkiem).

Uwagi

Ćwiczenie oddechowe
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko
wykonuje wdech nosem, a następnie
silnie dmucha na szarfę.

Wykonujemy 3 6 powtórzeń .

Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną (
kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Rodzice! Bardzo proszę w przeglądarce internetowej wkleić skopiowany niebieski adres linku do strony, na
której znajduje się edukacyjny film "Polak mały" o barwach i symbolach narodowych. Film ma za zadanie ułatwić
dzieciom rozpoznawanie polskich barw i symboli narodowych. Bardzo proszę aby podczas oglądania filmu zwracać
uwagę dzieci na istotne fragmenty mówiące o symbolach narodowych, zwłaszcza fladze i ważnych świętach
państwowych, wskazywać ich ręką/ palcem na symbole narodowe mówiąc: zobacz to flaga...godło...., posłuchaj
hymnu. Na koniec filmu narrator zadaje pytania, bardzo proszę spróbować, razem z dzieckiem na nie odpowiedzieć
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
Oskar, skup się podczas oglądania filmu, abyś mógł udzielić odpowiedzi na pytania narratora. Dodatkowo proszę Cię,
abyś spróbował opisać flagę i powiedział, podczas jakich świąt wywiesza się flagę?
3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
Materiały do zajęć:
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Przeczytajcie niżej znajdujący się tekst oraz wiersz "Flaga" Wskażcie flagę, jej
barwy. Drodzy Rodzice, podczas czytania wiersza, proszę pokazywać dzieciom barwy, aby lepiej zapamiętały wygląd
flagi. Jeżeli posiadacie Państwo w domu flagę, proszę ją pokazać dzieciom zwracając ich uwagę na barwy, ich
ułożenie, kształt ( Rodziców Kuby proszę, aby dali synowi flagę do ręki, mógł poznać materiał, z jakiego jest
wykonany, można flagą pomachać przed twarzą dziecka, przejeżdżać jego dłoniom po fladze podczas czytania
wiersza)

Dzień Flagi to stosunkowo młode święto. Ustanowione zostało przez Sejm w roku 2004.
Początkowo Senat Rzeczypospolitej ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego, nazwa ta została
jednak zmieniona przez Sejm na Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Obchodzony jest on 2 maja. 2 maja jest
także obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za granicą.
Drodzy Uczniowie! Bardzo proszę, abyście podeszli do kalendarza, odszukali i wskazali w nim dzień 2 maja
- Święto Flagi. W jaki dzień tygodnia wypada?

Wiersz „Flaga „ Cz. Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień - to miłość,
biel - serce czyste...
Piękne są nasze barwy ojczyste.
Polska uśmiechem serdecznym wita,
orzeł w koronie strzeże jej bram,
biało - czerwoną flagą spowita
- serce i duszę zabrała nam!
Oskar przeczytaj jeszcze niżej znajdujący się fragment tekstu i powiedz:
1. Jak wygląda flaga Polski?
2. Co symbolizuje kolor biały na fladze?
3. Kiedy obchodzimy Dzień Flagi?
3. W jaki sposób obchodzi się w Polsce Dzień Flagi?
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na fladze układają się je w dwóch poziomych,
równoległych pasach o tej samej szerokości. Górny jest koloru białego, dolny jest czerwony. W symbolice polskiej
flagi biel pochodzi od orła białego, będącego godłem Polski. Godło znajduje się na czerwonym tle - stąd czerwony
kolor na fladze.
Mimo że Dzień Flagi Rzeczypospolitej jest świętem państwowym, 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od
pracy. W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje i patriotyczne manifestacje.
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5.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
28 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: 2 MAJA - ŚWIĘTO FLAGI
5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Rodzice! Proszę, abyście narysowali według wzoru lub wydrukowali flagę. Drodzy
uczniowie! Wyklejcie proszę kontury flagi, tak aby była ona wykonana różnymi materiałami dostępnymi w domu.
Drodzy Rodzice! Pomóżcie dzieciom. Na górny fragment możecie wykorzystać białe płatki kosmetyczne, watę, pastę
do zębów, kawałki włóczki. Na dolny fragment - kolorowy papier, bibułę (można zrobić kulki lub sznurki), kawałki
gazety, którą potem pomalujecie farbką na czerwony kolor.

Powodzenia!

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ :
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Proponuję wykonanie flagi za pomocą edytora graficznego Paint. W
menu start, które znajduje się w lewym dolnym rogu komputera proszę otworzyć program PAINT, za
pomocą którego narysujecie i pokolorujecie flagę. Po otworzeniu dokumentu, proszę wybrać ikonę Pędzle,
w której znajdują się różnej grubości kreski. Proponuję pędzel olejny. Następnie idąc w prawą stronę proszę
wybrać kolor czarny, za pomocą którego narysujemy kontur flagi. Kładziemy dłoń dziecka na myszce,
naciskamy jego palcem lewy przycisk myszy i cały czas trzymając - przesuwamy kursor na ekranie, tak, aby
narysować prostokąt, podzielony liną poziomą na dwie równe części. Następnie ponownie wybieramy
kolor, tym razem czerwony i zamalowujemy dolną część naszej flagi, trzymając lewy przycisk myszy i
przesuwając mysz tak, aby wypełnić cały dolny fragment flagi. Po skończeniu malowania proszę nacisnąć
ikonkę z dyskietką, znajdującą się w lewym górnym rogu, w ten sposób obraz zostanie zapisany.
Trzymam kciuki! Powodzenia.
TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:

1. Leżenie tyłem, przyciągamy rękoma do klatki piersiowej na zmianę raz jedną nogę raz
drugą(10razy).
2. Siad, plecy oparte o ścianę, nogi proste, wyciągamy ręce do góry, dotykamy dłońmi ścianę i
opuszczamy ( 10 razy).

ŚRODA 29.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: 3 MAJA - ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI.
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Uczymy się piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”
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.
Drogi Rodzicu, jeżeli masz możliwość, kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM.
Po wysłuchaniu, odczytaj dziecku pytania a dziecko niech na nie odpowie lub wskaże ilustracje ( Kuba osłuchuje się z
piosenką). Oskar, przeczytaj jeszcze raz samodzielnie poniżej tekst piosenki i też odpowiedz na pytania.
* Pomyśl, z okazji jakiego niedługo święta będziemy uczyli się piosenki o Polsce? Wymień te święta.
* Czym dzieci jechały w Polskę ? * Zakopane, to stolica gór. Wskaż ilustrację, gdzie są góry i górale.
* Pokaż na ilustracji smoka, który mieszkał w Krakowie na Wawelu. * Warszawa, to stolica Polski. Pokaż Pałac
Kultury. * W Toruniu pieką pyszne pierniki. Odszukaj je. * Gdańsk leży nad morzem. Odszukaj miasto nad morzem.
ZADANIE DLA KUBY, MATEUSZA i MARCINA- Rodzicu, proszę z dzieckiem wykonać na kartce papieru naszą flagę
biało-czerwoną. Technika jest dowolna. Gdy wykonacie wspólnie pracę, proszę Was o ponowne wysłuchanie
piosenki. W trakcie słuchania spróbujcie razem z dzieckiem maszerować. Gdy będzie refren – stajecie i machacie
wykonanymi flagami, podczas zwrotek maszerujecie.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty i ty
1. Ciuchcia na dworcu czeka, dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele, na pewno w drodze spotka nas
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał smok
3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc

4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach, pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku, skąd szarym morzem, można wyruszyć dalej w świat
3. Posłuchajcie piosenki jeszcze raz i spróbujcie śpiewać razem refren.
ZADANIE DLA OSKARA, naucz się piosenki na pamięć.
2. 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

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.4 P.W. Ćwiczący w klęku prostym.
Przenosimy ciężar ciała na LN nogę z
jednoczesnym odwiedzeniem PN nogi.
RR w bok.
( trzymamy 5 sek.)

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.

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

Wykonujemy 46 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

3. RELIGIA:
Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie Państwo w
domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej zamieszam wizerunek
Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

1. Co jest najważniejsze na tym obrazie?
2. Co dzieje się z Jezusa sercem?

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, dawał
jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał.
Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan Jezus do
siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest powyżej. Jedną rękę
ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i
czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha
wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić.
Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich ludzi.
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, które
przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam i proszę Was Drogie Dzieci do zrobienia choć jednego
dobrego uczynku w ciągu dnia.
Wysłuchajcie piosenki o miłosierdziu Bożym https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA
oraz w wolnym czasie obejrzyjcie film o objawieniu Jezusa siostrze Faustynie
https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ
Dla chętnych
Zadanie na ocenę celującą
Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat ze słowami JEZU, UFAM TOBIE. Przyozdóbcie według własnego
pomysłu. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły, jak do niej wrócimy.

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! 3 maja jest dniem, w którym świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji, czyli bardzo ważnego
dokumentu, najważniejszego aktu prawnego naszego państwa, który określa wolność obywateli, czyli nas wszystkich,
ich prawa i obowiązki i wspólną odpowiedzialność za kraj.
Aby przybliżyć Wam, czym jest konstytucja i jak doszło do jej podpisania proponuję obejrzeć krótki film edukacyjny
oraz prezentację multimedialną (Kubusiu - posłuchaj o czym jest film)
Drodzy Rodzice! Proszę, abyście skopiowali i wkleili w wyszukiwarce niżej znajdujące się linki filmów. Podczas
oglądania drugiego filmu, bardzo proszę Rodziców Marcina, Mateusza i Kuby o czytanie tekstu, który znajduje się w
prezentacji, Oskar czyta samodzielnie.
https://youtu.be/gCpYs73XHQY
https://youtu.be/qA2n8zTpcaU (proszę przewinąć i oglądać od 13 minuty)
Przypominam jak otworzyć stronę: 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 :-)
5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać, kiedy jest Święto Konstytucji 3 maja,
powiedzcie/wskażcie w jaki dzień tygodnia wypada. A następnie wskażcie dzisiejszą datę i zapiszcie temat.
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;
ŚRODA
29 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: 3 MAJA - ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI.
Rodzice Mateusza i Marcina jeżeli dzieci nie są jeszcze zmęczone, proszę napisać dużymi drukowanymi literami wyraz
KONSTYTUCJA, następnie wyciąć pojedyncze litery i ułożyć je do wzoru
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Rodzicom Kuby proponuję dzielenie na sylaby i wyklaskiwanie razem z synem słów: KONSTYTUCJA, POLSKA, GODŁO,
FLAGA, HYMN
Oskar! Tobie proponuję trudniejsze zadanie. Przeczytaj proszę niżej zamieszczony fragment konstytucji i odpowiedz
na pytania:

1. Jakie są barwy Rzeczpospolitej Polskiej?
2.Jak nazywa się hymn Rzeczpospolitej Polskiej?
3. Do którego roku życia jest w Polsce obowiązek nauki?
4. Jak wygląda godło Polski?

6. KÓŁKO PLASTYCZNE:
Temat: Wieniec z wiosennych kwiatów.
Rodzicu, dziś dzieci wykonają wieniec z wiosennych kwiatów. Potrzebne będą: wytłoczki po jajkach, farby, klej,
nożyczki, sznurek i papierowy talerz. Pocięte wytłoczki w dowolny sposób to kwiaty, należy je pomalować , z
odpadów wyciąć liście i pomalować na zielony kolor. Obręcz można wyciąć z kartonu lub uzyskać z papierowego
talerzyka (wyciąć środek) i również pomalować na zielono. Kolorowe kwiaty trzeba przykleić na obręczy, ozdobić
liśćmi i przeciągnąć sznurek (wstążkę, tasiemkę). Wieniec może stanowić ozdobę na drzwi do pokoju dziecka. Proszę
zrobić zdjęcie i wysłać do wychowawczyni.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.

Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów
metody Weroniki Sherborne.
Drogi Rodzicu!
Na zajęcia proszę przygotować koc.
1. Usiądźcie na dywanie.
2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka.
3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać.
4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod
kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie.
5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem.
Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie.
6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać,
głaskać i uciskać dziecko.
7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach po
podłodze, na przemian za ręce i nogi.
8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie strony.
9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i wyregulować
oddech.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: OSKAR K.
Proszę o zajęcie wygodnej pozycji. W tle niech cichutko gra muzyka sprzyjająca relaksacji. Proszę Rodzica o
przeczytanie Dziecku opowieści.
Możesz fruwać jak ptak (opowieść relaksacyjna)
Jest piękny dzień. Niebo jest prawie bezchmurne, a świecące słońce przyjemnie cię ogrzewa. Patrzysz do góry i
widzisz małego, kolorowego ptaka. Wiesz, że jest to sikorka, która cicho i samotnie fruwa po niebie. Chciałbyś
chętnie unieść się wraz z nią i w myślach wyruszasz w podróż. Rozkładasz swoje ramiona, stajesz na wietrze i
machasz rękami w górę i w dół. Powoli ziemia usuwa ci się spod nóg i wznosisz się wysoko w niebo. Jesteś całkiem
spokojny. Tu, wysoko jest pięknie. Czujesz wiatr wokół ciała. Robisz wdech i wydech, wdech i wydech. Oddychasz
bardzo regularnie i samodzielnie.
Patrzysz na ziemię. Pod tobą jest łąka usiana kwiatami. Kwiaty wyglądają na bardzo małe i mała jest też ławka pod
jabłonią. Na jabłoni możesz zauważyć domek dla ptaków. Widzisz strumień, który płynie przez łąkę. Woda unosi
kawałek kory, który wraz z prądem kołysze się w górę i na dół. Mały kot obserwuje uważnie przepływającą korę.
Widzisz to wszystko dokładnie. Spokojnie wykonujesz kręgi na niebie. Robisz wdechy i wydechy, wdechy i wydechy,
oddychasz bardzo regularnie i samodzielnie.

Szybujesz wysoko nad górami. Promieniują one spokojem i bezpieczeństwem. Wokół świergotają małe ptaki. Nie
obawiasz się. Obserwujesz dokładnie krajobraz, bo może zechcesz go namalować. Potem wznosisz się wyżej, aż na
szczyty gór. Odpoczywasz na jednym z wierzchołków i odczuwasz w sobie ciszę. Czujesz, jak z ciszy wzrasta w tobie
nowa siła. Wiesz, że to dobrze. Krążysz jeszcze po niebie i odczuwasz w sobie siłę. Wiesz teraz, że musisz być w ciszy,
jeśli potrzebujesz siły.
Zaczerpnąłeś więc znowu dość siły i powoli szybujesz z powrotem ku ziemi. Z pewnością wylądowałeś na twardym
gruncie, stajesz na wietrze i rozkładasz ramiona. Idziesz powoli wzdłuż łąk i pól, aż znowu doszedłeś do swojego
domu. Wchodzisz i otwierasz oczy. Kładziesz się powoli na boku. Zaciskasz pięści, przeciągasz się. Teraz jesteś znowu
świeży i rześki.

AAC : MARCIN C.
TEMAT: ĆWICZENIA PAMIĘCI.
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO 30 X 30 CM0.
ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE (MOŻE BYĆ KTÓRAŚ ZE STRON W KSIĄŻCE
DZIECKA).W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ DODATKOWE OBRAZKI (8 SZTUK), PASUJĄCE
TEMATYCZNIE.POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE , NP. 3X3 CM. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA , POKAŻ MU DUŻY
OBRAZEK, OPOWIEDZ O NIM , ZADAWAJ PYTANIA (GDZIE JEST ?, JAKI MA KOLOR ?, A CO TU WIDZISZ ?, CO JEST
TAM NA GÓRZE ? ). NASTĘPNIE POKAŻ PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO, POPROŚ DZIECKO O
POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO POŁOŻENIE , NP.PTASZEK NA DRZEWIE,
MOTYL NA KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE OBRAZKI. JEŚLI TO KONIECZNE, PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I KIERUJ
JEJ RUCHEM. ZACZNIJ OD DWÓCH , TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW, DOCHODZĄC Z CZASEM DO OŚMIU. POPROŚ
DZIECKO, ŻEBY ZAPAMIĘTAŁO POŁOŻENIE MAŁYCH ELEMENTÓW I ZAKRYJ OBRAZEK INNĄ - BIAŁĄ KARTKĄ.
NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ STRONY, ZABIERZ MAŁE OBRAZKI I DAJ JE DZIECKU, ODKRYJ DUŻY
OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO MAŁE OBRAZKI TAK SAMO JAK WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB MOŻECIE ĆWICZYĆ
PAMIĘĆ Z KAŻDYM WYBRANYM OBRAZKIEM DOWOLNEJ KSIĄŻKI.

POWODZENIA !

TERAPIA RUCHOWA: JAKUB W.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie mokrej i suchej ziemi- ugniatanie, wąchanie , przesypywanie.
2. Chód z asekuracją.
3. Formowanie kul z gazety

CZWARTEK: 30.04.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Praca ważna i potrzebna.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Uczniowie! Przyjrzyjcie się zdjęciom i wskażcie na którym znajduje się marynarz,
górnik, piekarz, astronauta, kucharz, lekarz, nauczyciel, murarz. Drodzy Rodzice! Podpowiedzcie dzieciom, co robią i
gdzie pracują osoby ze zdjęć opisując obrazki. Co osoby przedstawione na zdjęciach muszą umieć, by wykonywać
swój zawód?
Oskar! Nazwij zawody i powiedz, co robią i gdzie pracują osoby na zdjęciach. Jak myślisz, co osoby przedstawione na
zdjęciach muszą umieć, by wykonywać swój zawód? Czy ty teraz obecnie mógłbyś wykonywać którykolwiek zawód?
Dlaczego?

3. 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;
CZWARTEK
2 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
TEMAT: PRACA WAŻNA I POTRZEBNA.
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Uczniowie! Każda praca jest ważna i potrzebna. Czasami potrzeba wielu specjalistów
wykonujących różne zawody, aby mogło być coś w pełni wykonane. Przyjrzyjcie się kartom pracy i wskażcie, policzcie
ile różnych zawodów jest potrzebnych by zbudować dom. Zobaczcie, co robią ludzie widoczni na zdjęciach, jak wiele
różnych czynności muszą umieć wykonywać i iloma narzędziami muszą się umieć posługiwać. Wskażcie murarza,
kafelkarza, malarza, hydraulika. A następnie wytnijcie zdjęcia i dopasujcie je. Rodzice! pomóżcie proszę swoim
dzieciom. Rodziców Kuby proszę, aby opisali synowi zdjęcia.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: Drodzy uczniowie z pomocą Rodziców połączcie linią prostą narzędzia potrzebne pracownikowi
budowlanemu (piła, miarka, wiertarka, śrubokręt, kielnię) z postacią na obrazku. Pozostałe narzędzia skreślcie. A
następnie pokolorujcie obrazki.
Oskar! Wybierz 5 różnych kolorów kredek i rysuj po śladzie zaczynając od osoby przedstawionej na obrazku do
narzędzi, żeby dowiedzieć się, co jest jej potrzebne do pracy. Każdy ślad zaznacz innym kolorem. Następnie powiedz,
jak nazywa się zawód postaci na obrazku oraz przedmioty do niej należące. Nazwij pozostałe przedmioty i powiedz
do kogo należą.
Pokoloruj postać i przedmioty do niej należące.

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 30.04.2020
Klasa: ZET Ania M.
TEMAT: 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.

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

Wykonujemy
od 5 do 8
powtórzeń
każdego
ćwiczenia.

TOMATIS: Oskar K.

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. Zegar.
Rodzicu, pomóż przeczytać polecenia. Sprawdź, czy dziecko dobrze rozwiązało zadanie.
1. WPISZ BRAKUJĄCE LICZBY NA OSI LICZBOWEJ.

10 11

18

20

23

2. OBLICZ:

18+4=…

12 – 6

= …..

17+6= …

19+11=…

14–8=….

13–4=…

7+7=…

26–9=…

18+5=…

3. KTÓRĄ GODZINĘ WSKAZUJE ZEGAR?

TERAPIA RUCHOWA: Jakub W.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie mokrej i suchej ziemi- ugniatanie, wąchanie , przesypywanie.
2. Chód z asekuracją.
3. Formowanie kul z gazety

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

1. Dotykanie mokrej i suchej ziemi- ugniatanie, wąchanie , przesypywanie.
2. Formowanie kul z gazety.
AAC : MATEUSZ C.
ĆWICZENIA PAMIĘCI.
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO 30 X 30 CM0.
ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE (MOŻE BYĆ KTÓRAŚ ZE STRON W KSIĄŻCE
DZIECKA).W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ DODATKOWE OBRAZKI (8 SZTUK), PASUJĄCE
TEMATYCZNIE.POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE , NP. 3X3 CM. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA , POKAŻ MU DUŻY
OBRAZEK, OPOWIEDZ O NIM , ZADAWAJ PYTANIA (GDZIE JEST ?, JAKI MA KOLOR ?, A CO TU WIDZISZ ?, CO JEST
TAM NA GÓRZE ? ). NASTĘPNIE POKAŻ PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO, POPROŚ DZIECKO O
POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO POŁOŻENIE , NP.PTASZEK NA DRZEWIE,
MOTYL NA KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE OBRAZKI. JEŚLI TO KONIECZNE, PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I KIERUJ
JEJ RUCHEM. ZACZNIJ OD DWÓCH , TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW, DOCHODZĄC Z CZASEM DO OŚMIU. POPROŚ
DZIECKO, ŻEBY ZAPAMIĘTAŁO POŁOŻENIE MAŁYCH ELEMENTÓW I ZAKRYJ OBRAZEK INNĄ - BIAŁĄ KARTKĄ.
NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ STRONY, ZABIERZ MAŁE OBRAZKI I DAJ JE DZIECKU, ODKRYJ DUŻY
OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO MAŁE OBRAZKI TAK SAMO JAK WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB MOŻECIE ĆWICZYĆ
PAMIĘĆ Z KAŻDYM WYBRANYM OBRAZKIEM DOWOLNEJ KSIĄŻKI.

POWODZENIA !

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 :-)

