TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: MIESZKAM W POLSCE.
PONIEDZIAŁEK 04.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Warszawska syrenka.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

Drodzy Rodzice! Dziękuję bardzo za zaangażowanie w realizację treści i pomoc dzieciom w wykonywaniu
zadań, jakie proponuję. Bardzo proszę, abyście Państwo czytali dzieciom każde moje słowo, jakie do nich
kieruję.
- Drodzy Rodzice! 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
4 MAJA 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: WARSZAWSKA SYRENKA.
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Proponuję dzisiaj posłuchanie legendy "Warszawska syrenka". Słuchajcie uważnie legendy, o
syrence, która przed wiekami strzegła niewielkiej osady rybackiej położonej na brzegiem rzeki Wisły. Spróbujcie
odpowiedzieć na pytania/wskazać na obrazku. Oskar! Proszę, żebyś napisał w zeszycie odpowiedzi na pytania.
1. Kim była syrenka? Jak wyglądała?
2. Kto występował w legendzie? Ile było osób?
3. Co stało się z Syrenką
4. Jakie miasto powstało w miejscu osady rybackiej z legendy?
Drodzy Rodzice! Proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce internetowej linku do strony, na której znajduje
sie audiobook. Bardzo proszę, aby dzieci uważnie słuchały. Można podczas słuchania pokazywać dzieciom dołączone
ilustracje.
https://youtu.be/WyvkcWx2sMs
Drodzy Rodzice Marcina, Mateusza, Kuby pomóżcie dzieciom i opiszcie im obrazki. Rodzice Marcina i Mateusza
pomóżcie wskazać odpowiedni obrazek, przypilnujcie, aby dziecko skupiło uwagę na wybranym przez was obrazku.
Marcin może spróbować powtórzyć nazwy.

3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! wytnijcie proszę obrazki znajdujące się wyżej. A następnie na podstawie odsłuchanej legendy
spróbujcie ułożyć z nich historyjkę obrazkową, przyklejając obrazki we właściwej kolejności. Drodzy Rodzice Marcina
i Mateusza pomóżcie swoim dzieciom wy wycinaniu i ułożeniu obrazków. Możecie pytać dzieci, co znajduje się na
obrazku, lub opisywać obrazki.
Oskar to zadanie to pestka dla Ciebie, więc na pewno wykonasz je samodzielnie.
Rodzicom Kuby proponuję razem z synem wycinać w różnych kierunkach (po prostej wzdłuż, w dół, w górę), aby
Jakub próbował trzymać i używać nożyczki.
Trzymam kciuki za wszystkich! Powodzenia!

4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Uczniowie! Połączcie kropki i dokończcie rysowanie syrenki. Proszę abyście wykleili tarczę, miecz i ogon
syreny materiałami o wyraźnej strukturze (kulkami z bibuły lub kuleczkami z plasteliny lub chropowatym
papierem lub kaszą, ryżem, kaszką manną).

Drodzy Rodzice! Obrazek można wydrukować lub przerysować
Trzymam kciuki. Powodzenia.

6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Uczniowie! Pokolorujcie obrazki według kodu (instrukcji). Pierwszy obrazek jest dla Marcina i Mateusza.
Drugi - wymagający umiejętności liczenia, jest dla Oskara. Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom.

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!

trójkąty i kwadraty na niebiesko;
kółeczka - na jasny różowy
kropeczki - na żółto
prostokąty - na zielono

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 SZ-pamiętamy 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. Siad prosty – ręce oparte na podłodze z tyłu – maksymalne zginanie grzbietowe stopy lewej i
prostowanie.
2. Siad prosty – ręce oparte na podłodze z tyłu – stopa prawa – wykonanie okrężnych ruchów na zewnątrz.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.
Temat: Ćwiczenia oddechowe „ W lesie”.
Ćwiczenia przeprowadzamy na siedząco.
„ W LESIE”
Proszę dzieci posadzić dziecko na dywanie na podłodze z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia, z w miarę
wyprostowanymi plecami.
Rodzic czyta cicho następujący tekst:
„Siedzimy na polanie w lesie. Jest ciepła, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr. Słyszymy, jak delikatnie szumią
drzewa wokół nas…
Rodzic wykonuje ćwiczenia razem z dzieckiem.
1. Bierzemy głęboki wdech nosem i czujemy zapach lasu. Wpuszczamy leśne powietrze do brzucha, który napełnia się
nim jak nadmuchana piłka.
2. Zatrzymujemy powietrze ( Rodzic przytyka na chwilkę usta Dziecku)

3. Powoli wydychamy powietrze ustami ( Rodzic odtyka usta Dziecku). Brzuch opróżnia się z piłki, która znalazła się
w naszym brzuchu.
d) Powtarzamy ćwiczenie kilka razy.
Dla wzmocnienia efektu relaksacji warto dobrać odpowiedni podkład dźwiękowy z odgłosami lasu, np.
https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA

WTOREK 05.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: WARSZAWA - STOLICĄ POLSKI
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: woreczki; piłka; 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 Siad na krześle, przed krzesłem na
podłodze leży rozłożony kocyk. Stopy
stoją na brzegu kocyka. Zwijanie kocyka
pod stopy ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.

Ćw.2 Siad na krześle, Nogi uniesione nad
podłogę, stopy w zgięciu podeszwowym,
palce stóp podkurczone. Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.

Ćw.3 Stanie- Postawa. Na podłodze
narysowana linia. Marsz z krzyżowaniem
stóp. Na odcinku 2-3 metry.

Ćw.4 Siad prosty. Dłonie oparte na
podłodze z tyłu. Podeszwy stół złączone.
Wyprost nóg w stawach kolanowych z
utrzymaniem złączonych podeszwami
stóp. Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana
były rozchylone na zewnątrz i stopy były
złączone.

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych

Ćw.5 Siad ugięty, dłonie oparte na
podłodze z tyłu, piłka trzymana
między stopami. Druga osoba siedzi
twarzą do ćwiczącego. Rzut piłki
nogami do osoby siedzącej
naprzeciwko.

Ćw.6 Siad ugięty. Stopy zgięte
podeszwowo, palce oparte na
woreczkach pięty uniesione nad
podłogę. Prostowanie nóg z
wysuwaniem woreczków w przód bez
dotykania piętami podłogi

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE:
Drodzy Uczniowie! podejdźcie proszę do kalendarza i wskażcie dzisiejszą datę, zwróćcie uwagę na dzień i miesiąc.
Następnie podejdźcie do okna i powiedzcie, jaka jest dzisiaj pogoda. Gdy już to zrobicie zapiszcie datę i temat w
zeszycie według schematu
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
5 MAJA 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: WARSZAWA - STOLICĄ POLSKI
3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
Materiały do zajęć:
Drodzy Uczniowie! Dziś porozmawiamy o Warszawie, która jest stolicą Polski, czyli najważniejszym miastem w
naszym kraju. Jest również największym miastem z bardzo dużą ilością zabytków i miejsc, które warto zobaczyć.
Aby lepiej poznać Warszawę proponuję wirtualną (czyli na ekranie komputera) wycieczkę po stolicy. Bardzo uważnie
słuchajcie i oglądajcie. A po obejrzeniu filmów spróbujcie powiedzieć/ wskazać:
- jak nazywa się stolica Polski?
- jaka rzeka przepływa przez Warszawę?
- jak wygląda herb Warszawy
- czy w Warszawie jest jakiś Pałac?
- kto mieszka w Pałacu w Warszawie?
- czy w Warszawie jest zamek?
- jakie zabytki są w Warszawie?
- które zabytki Wam się najbardziej podobały?
DRODZY RODZICE: Skopiujcie i wklejcie w przeglądarce internetowej kolejno niżej zamieszczone linki: pierwszy do
filmu edukacyjnego o Polsce i Warszawie (proszę włączyć film do 1:36 minuty, wcześniej jest powtórzenie symboli
narodowych)
https://youtu.be/Xv7DNwMDoAM
- drugi do piosenki o zabytkach Warszawy
https://youtu.be/cL1ak9-ctGY

W A R S Z A W A

W I S Ł A

S Y R E N K A

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
PAŁAC KULTURY I NAUKI
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
ZAMEK KRÓLEWSKI I KOLUMNA ZYGMUNTA
PAŁAC PREZYDENCKI
WISŁA
STADION NARODOWY
WARSZAWA
SYRENKA
5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ :
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Uczniowie! Wytnijcie proszę zdjęcia zabytków i etykiety z nazwami, które znajdują się
wyżej. Oskar proszę Cię, abyś dopasował wszystkie etykiety do zdjęć.
Zadaniem Mateusza i Marcina jest wycięcie 3 pierwszych zdjęć, etykiet i powycinanie pojedynczych liter oraz
przyklejenie ich według wzoru (etykiety wyrazowej) Rodziców proszę o pomoc dzieciom.
Kubusiowi proponuję zabawy manipulacyjne usprawniające chwyt. Bardzo proszę. aby Rodzice Kuby przygotowali
klocki - kostki (do pomocy edukacyjnej - Żyrafy), które Jakub z pomocą rodziców będzie umieszczał w otworze.
Bardzo proszę dopilnować, aby Kuba samodzielnie chwytał klocki mniej sprawną rączką, przekładał je do drugiej ręki
i na Państwa polecenie je wypuszczał, wrzucając do otworu. Można mu opisywać klocki.
Powodzenia! Trzymam kciuki za Was wszystkich!
Dodatkowo dla relaksu i powtórzenia zdobytych informacji polecam skopiować, wkleić w przeglądarce internetowej
linki i posłuchać piosenki (można zabytki wskazywać na fotografiach)
https://youtu.be/bGr6RgLmdVI

TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:

1. Siad prosty – ręce oparte na podłodze z tyłu – maksymalne zginanie grzbietowe stopy lewej i
prostowanie.
2. Siad prosty – ręce oparte na podłodze z tyłu – stopa prawa – wykonanie okrężnych ruchów na
zewnątrz.
ŚRODA 06.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: POLSKI KRAJOBRAZ

1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
1. TEMAT ZAJĘĆ: Przypominamy i utrwalamy nasz Hymn Państwowy i Hymn Szkoly - środa
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.
1.RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi
Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
OSKAR, przeczytaj samodzielnie wyliczankę, wykonując razem proste polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.
2. Drogi Rodzicu, przypomnij dziecku, kiedy i jakie obchodziliśmy 3 majowe święta narodowe. Jeżeli dziecko wie,
niech samo odpowie. (1 maja- Święto Pracy, 2 maja – Święto Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji). OSKAR, ty
doskonale wiesz, jakie to są święta. Wymień je i powiedz, kiedy je obchodzimy.
3. MATEUSZ, KUBA, MARCIN – Drogi Rodzicu, opowiedz dziecku o tych świętach: podczas nich wszyscy Polacy,
mali i duzi, w kraju i za granicą zazwyczaj świętujemy poprzez różnego typu parady, marsze, zawody sportowe i
pikniki rodzinne, organizowane są liczne pochody w różnych miastach w Polsce. Odbywają się także oficjalne
uroczystości, gównie o charakterze wojskowym, podczas których wykonywany jest Hymn państwowy. Hymn
państwowy ma 4 zwrotki, dlatego dzisiaj przypomnimy go sobie i spróbujemy wspólnie zaśpiewać lub posłuchać.
Poniżej są linki, w których hymn wykonują dorośli ubrani w historyczne stroje oraz małe dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=uB_SbEYPx2E
https://www.youtube.com/watch?v=ExX_i251Q0s&t=9s
OSKAR, twoim zadaniem będzie samodzielne i uważne przeczytanie tekstu hymnu i znalezienie na ilustracji
odpowiedzi…
co to są tarabany? Jeżeli nie pamiętasz dokładnie 4 zwrotek hymnu, naucz się na pamięć.
4. W naszej szkole też śpiewamy Hymn państwowy podczas różnych ważnych uroczystości. OSKAR, czy pamietasz,
podczas jakich uroczystości śpiewamy hymn w naszej szkole? Odpowiedz i zaznacz właściwą odpowiedź:
* Początek roku szkolnego, *Andrzejki, *Jasełka, *Koniec roku szkolnego, * uroczyste apele, np.3 Maja, 11
Listopada
5. Odpowiedzcie też na pytanie: Jak zachowujemy się podczas śpiewania lub słuchania hymnu
państwowego?
Odpowiedz i wskaż/zaznacz właściwą odpowiedź:
* stoimy na baczność, * siedzimy, *mężczyźni zdejmują nakrycia głowy, *śmiejemy się,
*nie rozmawiamy
Drogi Rodzicu, przeczytaj dziecku słowa całego Hymnu państwowego.
1. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.
Refren :Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy.
3. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze.
4. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany.
6. Posłuchajcie i oglądnijcie jeszcze jedno wykonanie naszego Hymnu państwowego. Zwróćcie uwagę, że grany
jest na skrzypcach, o których niedawno się uczyliśmy a śpiewają i grają górale.
https://www.youtube.com/watch?v=jymb0teiCeI
7. Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych szkół ma też swój własny hymn. Śpiewamy go na uroczystościach, podczas
apeli porządkowych. Uczyliśmy się na zajęciach i teraz przypomnimy słowa. OSKAR, Czy pamiętasz, o kim jest mowa
w hymnie
i jak nazywa się postać, która całe swoje życie walczyła o niepełnosprawnych?
1. Przez całe życie chciała, nieść szczęście ludziom skrzywdzonym i ciężko pracowała, by nikt nie był odrzucony.
Refren: To dzięki naszej patronce, dziś każdy z nas to powie, to proste, piękne zdanie NIE MA KALEKI, JEST
CZŁOWIEK.
2. Choć dawno już odeszła, my o niej pamiętamy. By inne też ją znali, piosenkę tą śpiewamy…

OSKAR, jeżeli nie umiesz słów naszego hymnu szkoły na pamięć, naucz się .
2. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków rzucanych.
Przyrządy i przybory: woreczek, miska, piłeczka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję
Treść zajęć

Uwagi

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 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w
siadzie skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca
worek w górę i stara się złapać.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie (
1,2,3 razy)

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy.
Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą P.w. – pozycja
woreczek i stara się wycelować w
wyjściowa
tarczę.
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę.
Dziecko w siadzie podpartym trzyma
woreczek stopa i stara się rzucić jak
najwyżej.

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko
w siadzie skrzyżnym RR w bok. W jednej
trzyma woreczek. Wykonuje rzut nad
głowa i star się złapać druga ręka.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Traf woreczkiem w tocząca się
piłkę. Dziecko w leżeniu przodem
trzyma woreczek przed głowa. Stara
się trafić woreczkiem w toczącą piłkę.

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w
dłonie. Dziecko kładzie woreczek na
stopie( od góry cz. grzbietowa).Unosi
nogę z woreczkiem i rzuca woreczek w
górę i stara się złapać go w dłonie.

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

3. RELIGIA:
TEMAT: TYDZIEŃ BIBLIJNY W KATECHEZIE; LIST PANA BOGA DO NAS
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie proszę:
każdego dnia otrzymujemy wiele wiadomości. Tak wiele osób coś do nas mówi, a w dzisiejszych czasach
otrzymujemy mnóstwo wiadomości elektronicznych. Co chwilę przychodzą do nas smsy, zamieszczamy posty na
facebooku, otrzymujemy e-maile, a coraz rzadziej otrzymujemy list.
Kto z was otrzymał ostatnio jakiś list, ale taki zwykły, najlepiej ręcznie pisany, wysłany w kopercie ze znaczkiem?
Jest jednak jeden list, który możemy otrzymać każdego dnia, on został wysłany już dawno temu, ale wciąż jest
aktualny. Mowa o Piśmie Świętym.
Drodzy Rodzice jeżeli posiadacie w domu egzemplarz Pisma Świętego, może być również ilustrowana Biblia dla Dzieci
pokażcie proszę je swojemu Dziecku.
Pismo Święte to słowa skierowane przez Boga do każdego człowieka, także do Ciebie i do mnie!
Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Piśmie Świętym. Wiemy, że jest to list, który Bóg napisał do nas,
a my powinniśmy go czytać.
Zapraszam Was do obejrzenia filmu animowanego o Piśmie Świętym
https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA
Po obejrzeniu, proszę, wymień dwie nazwy ksiąg Pisma Świętego i prześlij odpowiedź do swojego wychowawcy lub
zrób zdjęcie i prześlij je.
Dla chętnych
Wysłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=KbouLSLatCs
4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy dzień i obecny miesiąc. A
następnie podejdźcie do okna, zobaczcie, jaka jest pogoda, spróbujcie ją opisać. Czy ta pogoda odpowiada porze
roku, jaką mamy. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu oraz uważnym obserwowaniu.
Kolejnym etapem jest zapisanie daty i tematu w zeszycie według schematu.
Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. 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;
Oskar pisze samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;

ŚRODA
6 MAJA 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: KRAJOBRAZ POLSKI.
5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy uczniowie zapraszam do obejrzenia prezentacji/ posłuchania lektora. Oglądajcie/
słuchajcie uważnie a dowiecie się co to jest krajobraz, jak wyglądają góry, morze, rzeki, jeziora i niziny na zdjęciach.
Spróbujcie wskazać na zdjęciach w prezentacji takie elementy jak morze, rzeka, góry, jezioro, nizina. Oskar słuchaj i
oglądaj uważnie, a następnie zapisz w zeszycie po jednej nazwie gór, morza, rzeki, jeziora, niziny i wyżyny
https://youtu.be/RnxPLJXD17Q
https://youtu.be/kHg_tid5mP4 - Polska od gór do morza
Rodziców Marcina i Mateusza proszę o narysowanie symbolicznych obrazków góry, morza i jeziora oraz
pokolorowanie i podpisanie ich dużymi, drukowanymi literami (lub wycięcie kartoników z pojedynczymi literami i
ułożenie z nich wyżej wymienionych wyrazów)
Rodzicom Kuby proponuję dzielenie na sylaby i wyklaskiwanie razem z synem słów: MORZE, GÓRY, JEZIORA, RZEKA
WISŁA, POLSKA
6. KÓŁKO PLASTYCZNE:
TEMAT: KOTEK Z MASY SOLNEJ.

Przepis na masę solną
Szklanka mąki, szklanka soli, pół szklanki wody, całość wyrobić na gładką masę.
Kochani rodzice, podaję przepis na masę solną, proszę pomóżcie swoim dzieciom przygotować ją ( dzieci
mogą wygniatać to dla nich świetne ćwiczenie).
Na dzisiejszym kółku z masy solnej dzieci mają zrobić kotka. Na zdjęciu podpowiadam jakiego ( możliwa jest
też własna twórczość).Aby wykonać kota należy zrobić szablon z papieru, następnie rozwałkować masę na
ok 0,5 – 07 cm grubości i od szablonu nożykiem wyciąć kota, następnie uformować głowę z uszami, dokleić
oczy, wąsy. Po wyschnięciu masy, kotka należy pokolorować. Następnie proszę zrobić zdjęcie i wysłać do
swojej wychowawczyni. Jeżeli zostanie trochę masy, to można zrobić różne ozdoby według własnego
pomysłu lub podpatrzeć wpisując w Google np. prace z masy solnej. Życzę satysfakcji z wykonanych prac.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.
Temat: Ćwiczenia oddechowe „ W lesie”.
Ćwiczenia przeprowadzamy na siedząco.
„ W LESIE”
Proszę dzieci posadzić dziecko na dywanie na podłodze z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia, z w miarę
wyprostowanymi plecami.
Rodzic czyta cicho następujący tekst:
„Siedzimy na polanie w lesie. Jest ciepła, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr. Słyszymy, jak delikatnie szumią
drzewa wokół nas…
Rodzic wykonuje ćwiczenia razem z dzieckiem.
1. Bierzemy głęboki wdech nosem i czujemy zapach lasu. Wpuszczamy leśne powietrze do brzucha, który napełnia się
nim jak nadmuchana piłka.
2. Zatrzymujemy powietrze ( Rodzic przytyka na chwilkę usta Dziecku)
3. Powoli wydychamy powietrze ustami ( Rodzic odtyka usta Dziecku). Brzuch opróżnia się z piłki, która znalazła się
w naszym brzuchu.
d) Powtarzamy ćwiczenie kilka razy.
Dla wzmocnienia efektu relaksacji warto dobrać odpowiedni podkład dźwiękowy z odgłosami lasu, np.
https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: OSKAR K.
Temat: Muszę się myć. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą
zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało polecenia.
Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w puzzla.
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Umyjek i Nieumyjek”.
Kliknij w głośniczek i obejrzyj ilustrację. Kliknij też w robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj, co ma do
powiedzenia.
5. Przejdź do następnej strony i posłuchaj opowiadania klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony i posłuchaj co ma mały robot do powiedzenia. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj
zadanie.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie z głośniczka.
9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
10. Odsłuchaj z głośniczka zakończenie dzisiejszego zadania.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

AAC : MARCIN C.
DROGI RODZICU ! Poproś dziecko, aby połączyło symbol z odpowiednim obrazkiem. Pomóż dziecku narysować
łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka.

1.

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2 , a następnie wskazanie takich zwierzątek , które
znajdują się na obrazku numer 1.

2.
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: 07.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Praca ważna i potrzebna.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy dzień i obecny miesiąc. A
następnie podejdźcie do okna, zobaczcie, jaka jest pogoda, spróbujcie ją opisać. Czy ta pogoda odpowiada porze
roku, jaką mamy. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu oraz uważnym obserwowaniu.
Kolejnym etapem jest zapisanie daty i tematu w zeszycie według schematu.
Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. 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;
Oskar pisze samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;

CZWARTEK
7 MAJA 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: MAPA POLSKI.
2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drodzy Uczniowie! Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego oraz posłuchania piosenki, z
których dowiecie się, jak wygląda mapa Polski, gdzie na mapie leżą góry, największa rzeka, gdzie znajduje się morze,
a gdzie Warszawa? Oglądajcie/ słuchajcie uważnie i spróbujcie wskazać na niżej zamieszczonej mapie góry, morze,
Wisłę i miasta przez które przepływa. Odpowiedzcie/ wskażcie czy góry są na górze, czy na dole mapy, czy morze jest
na dole mapy? po której stronie mapy jest Wisła (po prawej czy po lewej. Pamiętajcie, że prawa ręka to ta którą się
witamy) Spróbujcie pokazać prawą rękę i prawą stronę mapy. Oskar wskaż na mapie położenie województwa
lubuskiego, miejsce skąd wypływa Wisła. Powiedz przez jakie miasta płynie.
Drodzy Rodzice! Proszę o skopiowanie i wklejenie w wyszukiwarce internetowej po kolei niżej zamieszczonych
linków.
https://youtu.be/fTAKRwHG09I
https://youtu.be/plug6OIrxRM
3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom w obrysowaniu konturów Polski, zaznaczeniu na niebiesko morza
i rzek, a na brązowo - gór. Razem z dzieckiem zaznaczcie kropką z plasteliny, gdzie leży Warszawa. Pokolorujcie
resztę mapy na zielony kolor. A następnie spróbujcie wyciąć mapę.
Oskar! To zadanie nie powinno tobie sprawić żadnych trudności, dlatego spróbuj wykonać je samodzielnie.
Kubusiowi proponuję wyklejenie konturów Polski i Wisły plasteliną (proszę uformować węże i przyklejać na linii.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: Drodzy Rodzice! Pomóżcie dzieciom odrysować na kartce kontury Polski (lub wydrukujcie mapę).
Oskar spróbuj samodzielnie wykonać to zadanie. Drodzy Uczniowie! Zatemperujcie kredki Bambino niebieski,
zielony, żółty, brązowy i rozetrzyjcie strużyny na kartce. Rodzice! Pomóżcie dzieciom przykleić mapę na kartkę z
bloku technicznego/ tekturę i potnijcie ją na części: Mateuszowi - na 3, Marcinowi - na 6, Oskarowi - na 20. W ten
sposób powstaną puzzle, które dzieci będą mogły ułożyć.
Trzymam kciuki! Powodzenia!
6. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
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.1P.w. Klęk podparty – koci grzbiet
, wygięcie pleców w górę.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.5 P.w. Leżenie tyłem RR w bok NN
ugięte w stawie biodrowym i kolanowym
głowa w przeciwnym kierunku.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.2 P.w..Klęk podparty – wygięcie
pleców w dół.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 6 P.w. Siad skrzyżny. Skręt
tułowia – plecy wyprostowane – L i P.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.3 P.w. Siad klęczny – skłon tułowia
Ćw. 7 P.w.: leżenie tyłem ( na plecach)
wprzód z wysunięciem ramion.
NN ugięte w kolanach. Wyprostowane
Wytrzymujemy 6 sek.
ręce przenosimy w górę i za głowę
wykonujemy wdech. Ręce powracają ta
samą drogą wydech.

Ćw.4 P.w. Siad kuczny- pochylenie do
przodu, plecy wyprostowane.
Wytrzymujemy 6 sek.

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

Wykonujemy 46 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

TOMATIS: Oskar K.

Oskar K.
Temat: Obliczenia zegarowe
OSKAR! Przeczytaj polecenia i rozwiąż zadania. Jeśli to konieczne, poproś mamę o pomoc.
Oskar, odczytaj godziny na zegarze. Zapisz.

2. Dzieci wzięły udział w turnieju piłki nożnej. Turniej rozpoczął się o godzinie 11.25, a zakończył się
dwie godziny później. O której godzinie zakończył się turniej? Zaznacz zegar, który wskazuje właściwą
godzinę.

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.
DROGI RODZICU ! Poproś dziecko, aby połączyło symbol z odpowiednim obrazkiem.Pomóż dziecku narysować
łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka.
1.

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2 , a następnie wskazanie takich zwierzątek , które
znajdują się na obrazku numer 1.

2.

PIĄTEK 08.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MOJA MIEJSCOWOŚĆ.
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Ćwiczenia doskonalące koordynacje ruchową
Przyrządy i przybory: kocyk; krzesełko.
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 Unoszenie nogi do tyłu. W
pozycji stojącej przenosimy ciężar na
jedna nogę i lekko uginamy kolano. LN
i PN. Wytrzymujemy 3sek.

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

Ćw.5 Krzyżowanie nogi w klęku
podpartym. P.w. klęk podparty. Unosimy
nogę do poziomu bioder, a następnie
przenosimy ja w bok daleko za kolano
drugiej nogi i dotykamy podłoża. LN i PN.
Wytrzymujemy 3sek.
PN – prawa noga
LN – lewa noga

Ćw.2 Unoszenie nogi do tyłu. Ruch
Jw. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.3 Unoszenie nogi do tyłu z
opadem tułowia.
LN i PN. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.4 Unoszenie nogi w bok (
odwiedzenie) Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.6 Krzyżowanie nóg. P.w. klęk
podparty z noga wyprostowaną. Ruch
J.w. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw. 7 Unoszenie bioder z wyprostem
nogi. P.w. . leżenie tyłem z NN ugiętymi w
stawach kolanowych. Unosimy biodra do
góry z jednoczesnym wyprostem jednej
nogi. LN i PN. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw. 8 Unoszenie bioder z wyprostowaną
nogą. P.w. leżenie na plecach Jedna noga
wyprostowana druga ugięta. Unosimy
biodra i nogę maksymalnie w górę. LN i
PN. Wytrzymujemy 3sek .

P.W. – pozycja
wyjściowa
Wykonujemy 46 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREALTYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Polskie symbole narodowe – Polak Mały
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.
RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi
Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
OSKAR, przeczytaj samodzielnie wyliczankę, wykonując razem proste polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.
1. Drogi Rodzicu, Jeżeli masz możliwość, kliknij w link i posłuchajcie krótkiego przypomnienia o naszych symbolach
narodowych https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&t=279s
OSKAR, przypomnij, jakie znasz polskie symbole narodowe? W jakich barwach jest nasza flaga? Jaki ptak jest na
polskim godle? Jak nazywa się polski hymn państwowy?
2. OSKAR, MARCIN. Przyjrzyjcie się uważnie i wskażcie, które polskie symbole narodowe są prawidłowe?

3. Drogi Rodzicu, kliknij w poniższy link i wysłuchajcie z dzieckiem
piosenki do słów znanego wiersza „Katechizm polskiego dziecka” (
Kto ty jesteś?).
https://www.youtube.com/watch?v=NREwvjzaRc8
OSKAR, Ty przeczytaj wiersz samodzielnie i naucz się go na pamięć
4. Kolejne i ostatnie zadanie polega na tym, że Rodzic zadaje pytanie a dziecko odpowiada.
Katechizm polskiego dziecka
— Kto ty jesteś? — Polak mały.
— Jaki znak twój? — Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi.
— W jakim kraju? — W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia? — Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta? — Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.
— A w co wierzysz? — W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej? — Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien? — Oddać życie.
5. Drogi Rodzicu Marcina, proszę ( w miarę jego możliwości) o powtórzenie z nim słów naszego hymnu szkoły.

3. RELIGIA : TEMAT: MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maryja jest najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych problemach mówi Jezusowi i prosi by
On nam pomagał. Maryja zawsze wspierała Jezusa. Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie było przy Nim tych, którym
przywrócił zdrowie, którym wyświadczał dobro. Uciekli również Jego uczniowie. Została tylko Maryja oraz najmłodszy
z uczniów – Jan. Jezus widząc swoją Matkę i ukochanego ucznia – Jana, w słowach „Oto Matka Twoja” wskazał
Janowi, że Maryja będzie matką wszystkich ludzi.
W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją oddajemy cześć dobremu Bogu. W
Polsce najbardziej znane są: Jasna Góra, Licheń, Gietrzwałd, Limanowa, Święta Lipka oraz Rokitno, gdzie znajdują się
Jej obrazy lub figury.
Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy Jej obrazie lub figurze
Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice
Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego to Jasna Góra, nazywana często duchową
stolicą Polski. Jest to klasztor położony na wzgórzu zwanym Jasną Górą w mieście Częstochowa.
Wiemy, że stolicą Polski jest Warszawa, wcześniej był nią Kraków. Jasna Góra jednak zawsze była miejscem, gdzie
Polacy spotykali się ze swoją Matką. Tam czuli się wolni, nawet wtedy, gdy Polska była w niewoli.
OPOWIADANIE
Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli uciec. Przerazili się, gdy
konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo zniszczony
obraz wrócił do klasztoru. Król Polski zajął się jego odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym malarzom. Ci
jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych cięciem szabli. I tak nawet do dzisiaj możemy je
oglądać.
Maryja ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi, a szczególnie na tych, którzy
się modlą razem z Nią. Polacy bardzo polubili tę twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich
kłopotach i zmartwieniach. Do Niej zwracali się również wtedy, gdy na nasz kraj napadli wrogowie – Szwedzi.
Napastnicy bardzo szybko zdobyli Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do Jasnej Góry. Był to już ostatnie ważne
miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie natomiast
tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się zwycięstwem rycerzy Maryi.
Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się
wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu
uroczyste ślubowanie. Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do apelu, śpiewając o godzinie 21:00 „Maryjo Królowo
Polski...”.
Wysłuchaj piosenki i módl się codziennie jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=4yCnWRY0zSQ
Namaluj Matkę Bożą i u Jej stóp bukiet kwiatów. Pracę wyślij do Wychowawcy.

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy dzień i obecny miesiąc.
A następnie podejdźcie do okna, zobaczcie, jaka jest pogoda, spróbujcie ją opisać. Czy ta pogoda odpowiada porze
roku, jaką mamy. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu oraz uważnym obserwowaniu.
Kolejnym etapem jest zapisanie daty i tematu w zeszycie według schematu.
Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. 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;
Oskar pisze samodzielnie, w zaznaczonej liniaturze;
PIĄTEK
8 MAJA 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: MOJA MIEJSCOWOŚĆ.
Drodzy Rodzice: proszę pod tematem dużymi drukowanymi literami napisać nazwę swojej miejscowości, wyciąć
kartoniki z literami ułożyć z nich nazwę miejscowości, głośno czytając i zachęcić dziecko do powtórzenia.
Oskar! Ciebie poproszę o napisanie całym zdaniem odpowiedzi na pytania:
- W jakiej miejscowości mieszkasz?
- Co znajduje się w twojej miejscowości (szkoła, remiza, kościół itd.)
- Co ci się podoba w twojej miejscowości?
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ,
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Spróbujcie na mapie Polski, która wczoraj wycięliście, zaznaczyć dużą kropką
położenie waszej miejscowości. Podpiszcie ją.
Drodzy Rodzice! Proszę, żebyście napisali na kartce dużymi drukowanymi literami, zachowując odstępy między
literami. Uczniowie spróbujcie wykleić litery plasteliną lub wydzieranką z kolorowego papieru lub kaszą lub brokatem
Trzymam kciuki! Powodzenia!
6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drodzy Uczniowie! Czy wiecie, że Złotnik czyli miejscowość, w której mieszka Kuba jest najstarszą osadą łużycką na
ziemi żarskiej. W większości miejscowości jest coś, co warto zobaczyć. Zachęcam do wklejenia linków i obejrzenia
filmów, prezentujących niżej wymienione miejscowości..
https://youtu.be/BUUVh9EsNq0 - Złotnik
https://youtu.be/FjyIm0dXkF4 - Trzebiel
https://youtu.be/v8v20xMLsmc - Żary

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C.
Temat: Ćwiczenia oddechowe „ W lesie”. Ćwiczenia relaksacyjno – uspokajające „Sen”.
Ćwiczenia przeprowadzamy na siedząco.
„ W LESIE”
Proszę dzieci posadzić dziecko na dywanie na podłodze z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia, z w miarę
wyprostowanymi plecami. Rodzic czyta cicho następujący tekst:
„Siedzimy na polanie w lesie. Jest ciepła, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr. Słyszymy, jak delikatnie szumią
drzewa wokół nas…
Rodzic wykonuje ćwiczenia razem z dzieckiem.
1. Bierzemy głęboki wdech nosem i czujemy zapach lasu. Wpuszczamy leśne powietrze do brzucha, który napełnia się
nim jak nadmuchana piłka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2. Zatrzymujemy powietrze ( Rodzic przytyka na chwilkę usta Dziecku)
3. Powoli wydychamy powietrze ustami ( Rodzic odtyka usta Dziecku). Brzuch opróżnia się z piłki, która znalazła się
w naszym brzuchu.
d) Powtarzamy ćwiczenie kilka razy.
Dla wzmocnienia efektu relaksacji warto dobrać odpowiedni podkład dźwiękowy z odgłosami lasu, np.
https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA
Kolejne ćwiczenia przeprowadzamy na leżąco.
„ SEN”
Proszę dzieci położyć dziecko na dywanie w dowolny sposób. Rodzic kładzie się obok dziecka, ale tak aby odległość
między Wami pozawalała na swobodny ruch w pozycji leżącej.Rodzic prosi dziecko, aby wyobraziło sobie, udawało,
że śpi, a następnie wydaje określone polecenia pomagając wykonywać następujące ćwiczenia:
Śpimy na prawym boku.
Śpimy na brzuchu.
Śpimy na plecach.
Śpimy na lewym boku.
Śpimy z rękami pod głową.
Śpimy i jest nam zimno ( dodajemy dźwięk: brr…,brrr)
Śpimy i jest nam gorąco ( dodajemy dźwięk: uff…, uff…)
Śpimy i mamy piękne sny.
Śpimy oddychając spokojnie i głęboko.
Budzimy się powoli.
Przeciągamy się.
Wstajemy.
Dla wzmocnienia efektu relaksacji warto dobrać odpowiedni podkład dźwiękowy z muzyką relaksacyjną, np.
https://www.youtube.com/results?search_query=muzyka+relaksacyjna
AAC: JAKUB W.
Kształtowanie orientacji przestrzennej
„PO WĄSKIEJ DRÓŻCE”
DROGI RODZICU ! Przygotuj dziecku autko i dość grubą deskę o długości około 50 cm i szerokości 15 cm - to będzie
dróżka ( później należy dawać dziecku coraz węższą deskę i zmieniać zabawki). Poproś dziecko, aby dotknęło deskę
po całej długości. Połóż jego ręce na końcach deski, tak, żeby poczuło jej początek i koniec. Koniec to garaż
uformowany z dłoni dziecka. Następnie daj dziecku autko i wspólnie poprowadźcie autko po desce - drodze, mówiąc
: „Auto jedzie !”Dopilnuj , żeby autko pozostawało cały czas na desce. Kiedy dojedziecie do końca ,powiedz: „Auto w
garażu !” Jeśli autko wypadnie z drogi ,powiedz „Oj !” i nakieruj z powrotem na drogę. Powtarzajcie zabawę kilka
razy ,potem pozwól dziecku poprowadzić autko bez pomocy, wspomagaj tylko narracją -mówieniem w/w zdań do
dziecka.
Inne zabawki do ćwiczenia :kotek i miska ;piesek i budka, klocek i pudełko; jabłko i koszyk
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 :-)

