TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: MOJA RODZINA
PONIEDZIAŁEK 25.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MOJA MAMA
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
25 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 MAMA.
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Rodzicu! Przeczytaj proszę tekst wiersza i pomóż dziecku wskazać mamę na zdjęciach oraz
pozostałych członków rodziny, nazwijcie ich. OSKAR! Ciebie proszę o samodzielne przeczytanie wytłuszczonego
tekstu i o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania znajdujące się pod tekstem

Moja mama”
Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani?
Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką.
Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką.
Uczy nas różnych robótek, choć nie jest panią ze szkoły.
I zna lekarstwo na smutek, od razu jesteś wesoły.
A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej rozjaśnia
To myślę, a może to królowa na chwilę wyszła z baśni?
A to jest przecież moja mama tylko rysunek ją pomniejsza.
Ale jest przecież taka sama tylko ,że dużo ładniejsza.

1. O kim jest mowa w wierszu?
2. Co robi mama w wierszu?
3. Opisz, jak wygląda mama z wiersza.

3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Rodzicu! Bardzo proszę o znalezienie w albumie rodzinnych zdjęć, wskazanie i opisanie
dziecku najbliższych członków rodziny, proszę poprosić dziecko o wskazanie mamy, taty, dziecka na zdjęciach w
albumie. Oskar Ciebie proszę o pisemne opisanie mamy (opisz jej wygląd , kolor włosów, oczy, napisz czy jest
wysoka, szczupła, jakie ubranie lubi nosić, co lubi robić, czego nie lubi?

Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o wsypanie do większej miski ryżu lub
kaszy, włożenie kilku akcesoriów, których używa mama (pomadka, kolczyki, perfumy, pędzel do malowania twarzy
itp.) i których 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, możemy dać powąchać. Kiedy Kuba chwilę pomanipuluje znalezionym przedmiotem,
prosimy aby odłożył je do pudełka.
Powodzenia! Miłej zabawy!

4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 6. ZAJĘCIA
ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Ze względu na zbliżające się ważne święto, proponuję przygotować prezent
dla mamy w postaci prostej laurki, którą samodzielnie/z pomocą wykonacie. Taką samą laurkę można wykonać
również dla taty. Drodzy Rodzice! muszę Was poprosić o pomoc. Laurka zostanie wykonana z bloku z kolorowymi
kartkami.
1. W pierwszej kolejności proszę przygotować materiały: kartkę papieu, którą nalezy złożyć na pół, na niej będziemy
przyklejali pozostałę elementy. Proszę pociąć kartki na paski (dobrze jeśli są przynajminiej 4 kolory pasków,
odrysowujemy od linijki paski i wycinamy razem z dzieckiem lub wykorzystujemy niszczarkę do papieru :-)
przygotować środki do kwiatów - kółka; listki; kształty doniczki; serduszka do ozdobienia doniczki (zamiast serduszek
mogą być gotowe materiały ozdobne - cekiny, brokat, można ozdobić doniczke odciskami palców dziecka (palce
moczymy w farbce), co polecem szczególnie Kubie i Mateuszowi.
2. Proszę wykonać laurkę według wzoru z załączonych zdjęć. Przyklejamy paski do kółka najpierw jednym, potem
drugim końcem paska, naklejamy drugie kółko - Wycinamy i ozdabiamy doniczkę - przyklejamy łodygę/ łodygi, na
którą naklejami doniczkę tak, aby łodygi wystawały - doklejamy kwiata i listki do łodygi.
Osakr!, Ciebie proszę dodatkowo o ułożenie i wpisanie do laurki życzeń dla mamy. Możesz uzyć do pisania programu
Word.
Powodzenia! Trzymam kciuki! Drodzy Uczniowie, tak przygotowane przezenty wręczamy mamie we wtorek 26 maja.

LOGOPEDIA: Marcin C., Mateusz C. Jakub W.
Ćwiczenia wspomagające pracę artykulatorów oraz wprowadzenie do wypowiadania u dzieci słabo mówiących i
prawidłowego utrwalania głosek T,D,N u dzieci mówiących.
Na początek bardzo proszę poćwiczyć język i narządy do wypowiadania głosek oraz stosowania poprawnego u dzieci
mówiących posługiwania się w zdaniach głoskami T,D,N.
Dla dzieci mówiących i niemówiących-proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczymy pokazując ruchy narządów-dziecko
naśladuje.
Otwieramy szeroko usta i czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze od prawej do lewej strony i odwrotnie,
dokładnie dotykając każdego zęba językiem pamiętając o szeroko otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie to wypychanie czubkiem języka od wewnątrz górne zęby, ćwiczenie wykonujemy kilkanaście razy
oczywiście przy szeroko otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie -myjemy górne zęby czubkiem języka od lewej strony do prawej i odwrotnie od prawej do lewej
pamiętając o otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie to mycie górnych zębów czubkiem języka od zewnętrznej strony od lewej do prawej i od prawej do
lewej strony kilkanaście razy -otwarte usta szeroko.
Każde z tych ćwiczeń wykonujemy kilkanaście razy co najmniej 3 razy dziennie.
Te ćwiczenia proste powodują, ze po jakimś czasie głoski powyższe pojawiają się u dzieci słabo mówiących, a u dzieci
mówiących utrwala się poprawna wymowa w sylabach, wyrazach i zdaniach.

Jeśli chodzi o dzieci niemówiące i te, które nie mają ruchomości dobrej aparatu artykulacyjnego bardzo proszę
zakupić szczoteczkę tzw. dwufazową są wszędzie, to te, które mają z jednej strony włosie, z drugiej gumkę z
wypustkami do mycia i masowania języka oraz czyszczenia.
Taką szczoteczką okrężnymi ruchami masujemy język dziecku kilka razy dziennie, następnie próbujemy podnosić
język wspomagając szczoteczką lub własnym palcem/umytym dobrze/ do góry-kilkakrotnie, następnie dziecko
odpoczywa. Aby maluch nas nie ugryzł-proszę wcisnąć drugą ręką palec w policzek, aby dostał się pomiędzy zęby-i
wtedy jest pewność, ze dziecko nas nie ugryzie. To wydaje się trudne, ale musimy masować język-a nie każde dziecko
da sobie wprowadzić szczoteczkę lub palec by pionizować język. To bardzo ważne ćwiczenie dla ruchomości aparatu.
Te ćwiczenia proszę wykonywać codziennie kilka razy minimum 3 razy dziennie.
Twardochleb Zofia

TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:
1. Gra w „Chińczyka”- wyrzucanie kostki, przeliczanie pól.
2. Wykonanie ćwiczeń równoważnych- przechodzenie po rozciągniętej wzdłuż linie, sznurku.
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 26.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ŚWIĘTO MOJEJ MAMY, ŚWIĘTO MOJEGO TATY
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE
TEMAT: Biegi na czworakach przodem i tyłem - czołganie się pod niskimi przeszkodami.
Przyrządy i przybory: kijek, piłka, 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 Ósemki wokół nóg. Dziecko
przechodzi między nogami przodem i
tyłem

Ćw.6 Rak z piłką na brzuchu. Dziecko w
podporze tyłem stara się chodzić do
przodu nie upuszczając piłki .

Ćw.7 P.W. j.w. chodzenie tyłem
Ćw.2 Czyja piłka dalej. Dziecko w klęku
podpartym. Stara się odbić piłkę by
potoczyła się jak najdalej.

Ćw.3Traf do bramki. P.W. jw. .Dziecko
stara się trafić do bramki.

Ćw.4 Żuki toczące kulki. Dziecko chodzi
na czworakach

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

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

Ćw.8 Nie daj się trafić. Dziecko w
siadzie podpartym z ugiętymi NN.
Dziecko stara się nie zostać trafionym
piłką unosząc biodra .
Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia
Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Ćw.5 Dziecko w podporze przodem
stara się przejść pod laską gimnastyczną

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE:
Drodzy Uczniowie! podejdźcie do kalendarza i wskażcie dzisiejszą datę, zwróćcie uwagę na dzień i miesiąc. Dziś jest
26 maja - dzień mamy. Wskażcie tą datę w kalendarzu? A teraz odwróćcie kartkę kalendarza na miesiąc czerwiec i
poszukajcie, kiedy wasz tata obchodzi swoje święto. Następnie zapiszcie temat według schematu poniżej.
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
26 MAJA 2020
JEST WIOSNA
TEMAT: ŚWIĘTO MOJEJ MAMY, ŚWIĘTO MOJEGO TATY

Rodzicu! Proszę pomóż dziecku wyciąć i dobrać odpowiednie etykiety w miejsce kropek. Oskar ty wykonasz to
zadanie samodzielnie.

.....................................................................................
Wklej nazwę miesiąca

26
DZIEŃ MATKI

.......................................................................
.............
Wklej nazwę miesiąca

23
DZIEŃ OJCA

.......................................................................................
Wklej dzień tygodnia

.......................................................................
Wklej dzień tygodnia

PONIEDZIAŁEK
PIĄTEK
MAJ

ŚRODA
NIEDZIELA
LIPIEC

WTOREK
SOBOTA
CZERWIEC

CZWARTEK
KWIECIEŃ

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
Materiały do zajęć: Drogi rodzicu! Proszę, abyś pomógł dziecku skopiować znajdujący się niżej link, odtworzył film i
obejrzał/ posłuchał go z dzieckiem. Film opowiada o członkach najbliższej rodziny.

https://youtu.be/u28atnroqrY
Podczas oglądania filmu nazywajcie i wskazujcie przedstawionych w nim członków rodziny, można dziecku
dodatkowo wymieniać imiona członków Waszej rodziny.
Oskar! Ciebie proszę o pisemne opisanie taty, brata i cioci. Podobnie jak w przypadku mamy opisz wygląd , kolor
włosów, oczu, czy są wysocy?, szczupli, co lubią robić?)
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Dziś jest święto mamy, musicie pokazać waszej mamie, że o niej pamiętacie,
więc złóżcie jej życzenia i wręczcie wykonaną przez Was laurkę. Drogi Tato Marcina, Mateusza, Jakuba pomóż
swojemu dziecku.
5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi Uczniu! Podczas tych

zajęć chciałabym, abyś wykonał portret mamy. Rodzicu! pomóż proszę dziecku. Oto instrukcja:
https://ekodziecko.com/portret-na-dzien-mamy . Powodzenia :-)
TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:

1. Gra w „Chińczyka”- wyrzucanie kostki, przeliczanie pól.
2. Wykonanie ćwiczeń równoważnych- przechodzenie po rozciągniętej wzdłuż linie, sznurku.

ŚRODA 27.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MÓJ TATA.
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:

1. TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie, zabawa przy piosence „Piosenka o sprzątaniu”
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.

1.RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze

muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu i
dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując 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.RODZICU, porozmawiaj z dzieckiem, niech przypomni, o jakim święcie uczyliśmy się pios. na ostatnim spotkaniu?
Kiedy przypada święto Mamy ? W jaki sposób zwierzątka pomagały mamie w domowych czynnościach?
Dla przypomnienia, możecie posłuchać tej piosenki jeszcze raz https://www.youtube.com/watch?v=woswvwbt3ke.

3. DROGI

RODZICU. Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem nowej piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
OSKAR, przeczytaj samodzielnie i uważnie tekst piosenki.
Refren : „Mama i tata to nie są roboty, zawijaj rękawy bierz się do roboty! 2x
1. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie.
Same się ubrania nie poukładają i same talerze się nie pozmywają…..
2. Twoje łózko nie chce samo się pościelić, a chwasty w ogródku same się wypielić…..
3. Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają…..
4. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzu ścieranie…..
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają"…..

4.Posłuchajcie/przeczytajcie jeszcze raz piosenkę. OSKAR odpowiedz na pytania. MARCIN, MATUESZ wskażcie na
ilustracji - O jakich czynności domowych mowa jest w piosence? KUBA – posłuchaj piosenki jeszcze raz.

5. W jaki sposób ty możesz pomoc mamie w domowych porządkach? Wskaż te czynności na obrazku
6.
Posłuchajcie/przeczytajcie jeszcze raz piosenkę i spróbujcie śpiewać razem refren jednocześnie wyklaskując
rytm
i maszerując.

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE
TEMAT: Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Treść zajęć
Marsz w miejscu;
Krążenia RR w przód;
Krążenia RR w tył;
Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie;
Przemachy RR – równoczesne
Krążenia bioder
Skrętoskłony
Kształtowanie
Ćw.1
umiejętności i
Marsz po linii(sznurek; taśma) - przodem
doskonalenie
Ćw.2
sprawności
Marsz po linii – tyłem
Ćw.3
Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem .
Ćw.4
Marsz po linii przodem – woreczek na głowie
Ćw.5
Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma.
Ćwiczenia oddechowe Ćw.6
Marsz krokiem dostawnym(bokiem)-LN i PN

Uwagi

Rozgrzewka

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

3. RELIGIA:
TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom.
To dzień 26 maja.
Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę.
Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach.
Jest takie słowo, słowo jedno
Przed którym inne słowa bledną
Słowo jak słońce jaśniejące
Co wszystkie inne słowa gasi
Słowo z muzyki i z uśmiechu
Z zapachu kwiatów i nut ptasich
Słowo, co nigdy nie zawodzi
Wierne i czułe do ostatka
Najbliższe serca, najpiękniejsze
Jedno, jedyne słowo – Matka

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

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

Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus
Posłuchaj co powiedział Pan Jezus
http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie? Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta?
Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je swojej kochanej mamusi
dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które razem robicie.
Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4
4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć:
Rodzicu! Oskarze! przeczytaj proszę wiersz i spróbuj odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod wierszem.
Kocham mojego tatę
Chodzę z ojcem na spacer
Wtedy jest tyle słońca
Wtedy nigdy nie płaczę.
Idziemy z tatą do parku
Albo idziemy nad Wisłę,
Bawimy się w chowanego,
W zielone gramy - listkiem.
Lubię, kiedy mój tatuś
Wraca z pracy do domu
Ja zawsze mojemu tacie
Mogę powiedzieć pomóż ...
Gdy się zepsuje latawiec,
Wrotki, samochód lub rower
Mój tatuś rower naprawi
I dalej - ruszaj drogę
To tatuś mi opowiada
O gwiazdach i ptakach w obłokach
Dlatego mojego tatę
tak bardzo, bardzo kocham.
1. Co tata robi z dzieckiem w wierszu?
2. Pokaż na obrazku i powiedź co robi tata z dziećmi.
3. Co ty robisz ze swoim tatą?

Kuba, Tobie proponuję zabawę manipulacyjną. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o wsypanie do większej miski ryżu lub
kaszy, włożenie kilku akcesoriów, których używa tata (krawat, kluczyki do samochodu, woda toaletowa, pędzel do
nakładania pianki do golenia, pianka do golenia itp.) i których 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, możemy dać powąchać. Kiedy Kuba chwilę
pomanipuluje znalezionym przedmiotem, prosimy aby odłożył je do pudełka.
Powodzenia! Miłej zabawy!
6. KÓŁKO PLASTYCZNE:
Temat: Kamienne stworki
Rodzicu, teraz jesteś moją prawą ręką ;). Przeczytaj swojemu dziecku polecenie, jeżeli jest potrzeba, wyjaśnij i pomóż
wykonać pracę. Na dzisiejszych zajęciach zrobicie kamienne stworki. Potrzebne będą wam do to ciekawe kształtem
kamyki, najlepiej jasne i farby plakatowe. Wysyłam wam kilka przykładów. Oczywiście wasze pomysły będą
najpiękniejsze. Proszę zróbcie zdjęcie i swojej pracy i wyślijcie wychowawczyni, na pewno obejrzę.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: OSKAR K.
Temat: Jacy jesteśmy. Literki też mają swoje charakterki. 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 serduszko .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Zakręcone litery”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj co ma do
powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Gdzie jest żyrafa?” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w głośniczek i odsłuchaj jak brzmi polski alfabet. Powtarzaj wszystkie
literki za głosem z komputera.
7. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj się je
wykonać poprawnie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
9. Odsłuchaj klikając w głośniczek.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
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.
AAC : MARCIN C.
STYMULACJA PÓŁKULOWA - SAMOGŁOSKI I KOLORY
DROGI RODZICU ! - PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3KOLOROWE KWADRATY JAK NA RYSUNKU. (JEŚLI
NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY). USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY I
NAZYWAJ KOLORY KOLEJNO PO SWOJEJ STRONIE I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO
SWOJEJ STRONIE ,CZYLI DOTYKAŁO TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ
ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH

SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO, JAK WCZEŚNIEJ Z KOLORAMI- RODZIC
POKAZUJE SAMOGŁOSKĘ, WYPOWIADA JĄ ,DZIECKO ODSZUKUJE TAKĄ SAMĄ I POWTARZA

A

U

E

I

O

Y

Ą

Ę

RODZIC
ROD
ZIC

DZIECKO
DZIE
CKO

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

1. Dotykanie kisielu, przelewanie przez dłonie.
2. Wstawanie i siadanie na krzesło.
3. Chód z asekuracją.

CZWARTEK 28.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: JA - CZŁONEK MOJEJ RODZINY.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
https://youtu.be/imoS6Wkr04w - sprżatanie
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
28 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: JA - CZŁONEK MOJEJ RODZINY.
2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Rodzicu! Pomóż dziecku wykonać zadanie i dobrać etykiety do obrazków. Nazwij i pomóż
wskazać.
Oskar! Dokończ zadania i napisz je w zeszycie.
Dla mojej mamy jestem ...........................................
Dla mojej cioci jestem...............................................
Syn mojego taty to mój ............................................
Siostra mojej mamy to moja.........................................
Żona mojego dziadka to moja.......................................
Jestem .............................................dla mojej babci i dziadka.
Mój brat to .................................................................mojej babci.
Mój brat to ..........................................................mojej mamy.

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: Rodzicu Mateusza. Marcina pomóż wyciąć dziecku ilustracje i w okienka wkleić odpowiednie
elementy obrazka. Nazwij czynności, jakie wykonuje dziecko, pomóż dziecku wskazać, jakie obowiązki ono
wykonuje w domu. Oskar wytnij samodzielnie obrazki i opisz każdy obrazek. Napisz jakie obowiązki w domu
wykonujesz ty, a jakie twój brat. Rodziców Kuby proszę, aby poćwiczyli z synem trzymanie i posługiwanie się
nożyczkami i wycinali z nimi po prostej w różnych kierunkach.

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: Drogi Rodzicu! proszę aby dziecko wykonało rysunek w wersji programie Paint. Rodzicu skopiuj
poniższy obrazek klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając ikonkę kopiuj.
Następnie otwórz plik Paint. Po lewej stronie jest ikonka wklej. Kliknij tutaj i pojawi Ci się skopiowany obrazek.
Zadaniem dziecka jest pokolorować obrazek na ekranie komputera oraz go zapisać a następnie przesłać na moją
pocztę mailową. Rodzicu, pomóż dziecku w wykonaniu zadania.
Kuba może wykonać serce i ozdobić je odciskami palca i materiałami o wyraźnej strukturze

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków rzucanych.
Przyrządy i przybory: woreczek, krążek, miska, piłeczka
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 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.2 Podrzucanie woreczka na krążku (
talerz plastikowy ).Dziecko w siadzie
skrzyżnym trzyma krążek w RR a na nim
woreczek. Podrzuca woreczek w górę i
stara się złapać na krążek.

Ćw.3 Rzuty woreczka do miseczki.
Odległość 2-3 metrów
Jedna ręka – prawa ,lewa

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

Ćw.6 Podrzut woreczka głową.
Dziecko stoi z woreczkiem na głowie.
Wykonuje wyskok w górę i stara się
złapać zrzucony woreczek w ręce.(
można ustawić miseczkę i trafiać do
miski).

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy.
Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą
woreczek i stara się wycelować w tarczę.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolak

TOMATIS: Oskar K.

Temat: Pracowita wiosna – historyjka obrazkowa.
Wytnij obrazki, ułóż z nich historyjkę i ją opowiedz. Przyklej obrazki w odpowiedniej kolejności na czystej
kartce. Podpisz każdy obrazek jednym zdaniem. A może napiszesz krótkie opowiadanie o tym, co widzisz
na obrazkach

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

4. Dotykanie kisielu, przelewanie przez dłonie.
5. Wstawanie i siadanie na krzesło.
6. Chód z asekuracją.
TERAPIA RUCHOWA: Mateusz C.
Drogi Rodzicu! Przedstawiam propozycje ćwiczeń. Proszę, abyś pomógł wykonać je swojemu dziecku.
Propozycje ćwiczeń:

1. Lepienie z ciastoliny, plasteliny, formowanie kul.
2. Wstawanie i siadanie na krzesło.
3. Wchodzenie i schodzenie po schodach.

AAC : MATEUSZ C.
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA - SAMOGŁOSKI I KOLORY
DROGI RODZICU ! - PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3KOLOROWE KWADRATY JAK NA RYSUNKU. (JEŚLI
NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY). USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY I
NAZYWAJ KOLORY KOLEJNO PO SWOJEJ STRONIE I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO
SWOJEJ STRONIE ,CZYLI DOTYKAŁO TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ
ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH
SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO,JAK WCZEŚNIEJ Z KOLORAMI- RODZIC
POKAZUJE SAMOGŁOSKĘ, WYPOWIADA JĄ ,DZIECKO ODSZUKUJE TAKĄ SAMĄ I POWTARZA
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PIĄTEK 29.05.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: RELACJE I ROLE CZŁONKÓW MOJEJ RODZINY.
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)

Uwagi
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)
Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga

PN - prawa noga

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko przechodzi po
linii (sznurek)stara się utrzymać
równowagę.
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko
wykonuje przeskoki lub przejścia.
Szarfy ustawione w odległości 20-30
cm

Wykonujemy 3 6 powtórzeń
każdej serii 7
ćwiczeń .

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka
gimnastyczną (kijkiem).

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

Ćw.5 Przejście nad laska gimnastyczną (
kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
2. TEMAT ZAJĘĆ: Ilustracja ruchowa do pios „Piosenka o sprzątaniu”
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.

1. RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze

muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu
i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując 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, kliknij w link piosenki z ostatnich zajęć https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
a ty OSKAR, przeczytaj samodzielnie tekst piosenki. Przypomnijcie sobie, o czym mówią słowa piosenki? Jak możecie
pomagać rodzicom w domu, jakie obowiązki możecie wykonywać w bezpieczny sposób?

3. Kolejna zabawa będzie polegała na zilustrowaniu ruchem własnego ciała tekstu całej piosenki. Najpierw przeczytajcie
dziecku słowa każdej zwrotki i refrenu i spróbujcie zilustrować te wszystkie czynności. Np. pranie… bierzecie do rąk
małą ściereczkę i udajecie, że ją pierzecie. Sposób wykonywania jest całkiem dowolna. Najważniejsze, żeby przy
piosence dobrze się bawić.
Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia podczas tej zabawy i przesłać do wychowawcy.
MIŁEJ ZABAWY 😊
3. RELIGIA :
TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim uczniom, że nigdy
nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem.
Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie wydarzenie –
Zesłanie Ducha Świętego.
Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze strony ludzi,
którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej.
Zobaczcie co się wtedy wydarzyło
https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
Znaki Ducha Świętego

Gołąb

Ogień

Wiatr

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, że poczuli w sobie
odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani więzienia, ani nawet
śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało się to
podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi.
Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć: Drodzy Uczniowie! Podejdźcie proszę do kalendarza i spróbujcie wskazać i nazwać dzisiejszy
dzień i obecny miesiąc. Rodziców Marcin, Mateusza i Kuby proszę o pomoc we wskazaniu.
Kolejnym etapem jest zapisanie tematu w zeszycie. Drodzy Rodzice! Pomóżcie proszę swoim dzieciom. Marcin i
Mateusz piszą 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;
TEMAT: RELACJE I ROLE CZŁONKÓW MOJEJ RODZINY.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: Drogi Rodzicu! Bardzo proszę w wyszukiwarce wejść na stronę:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-zniepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc2.pdf?fbclid=IwAR04gH4Eaacofjl0Ael-buKvE3rtOkKSZsFOzHJkpnSI598RSVGkWT2SsQc
i pomóc dziecku odszukać i wydrukować lub wskazywać na ekranie komputera karty dotyczące roli członków
rodziny karta 39 s. 78, 79
Oskar! Proszę, abyś przyjrzał się obrazkom i opisał jaką rolę pełnią rodzice i dzieci w rodzinie.
6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
Materiały do zajęć: Skopiujcie proszę niżej zamieszczony link do piosenki i wklejcie go w wyszukiwarce
internetowej.

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
Drodzy uczniowie posłuchajcie proszę piosenki i razem z rodzicami spróbujcie wykonać drzewo
genealogiczne swojej rodziny. Możecie wzorować sie na drzewie genealogicznym z filmu
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg
Powodzenia!
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MARCIN C.
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.
AAC: JAKUB W.
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ, PROSZĘ, DWA NIEDUŻE PUDEŁKA (MOGĄ BYĆ PO BUTACH). SKLEJ PUDEŁKA A
KRAWĘDZIE PUDEŁKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PO LEWEJ STRONIE OKLEJ PAPIEREM ŚCIERNYM , ŻEBY BYŁY DOBRZE
WYCZUWALNE. PRZYGOTUJ KILKA (8-10) ZABAWEK, NP.
LALA, MIŚ, AUTO, BALON, PIŁKA, KLOCKI, RYBKA,KSIĄŻECZKA,KREDKA, KORALIKI.
USIĄDŹ PRZY DZIECKU Z JEGO PRAWEJ STRONY I POPROŚ, ABY UWAŻNIE SŁUCHAŁO. NASTĘPNIE POŁÓŻ PRZED
DZIECKIEM DWIE DOWOLNE ZABAWKI NP. AUTO, RYBKA I POWIEDZ :
- AUTO ! - DZIECKO POWINNO JE DOTKNĄĆ I CHWILĘ SIĘ POBAWIĆ. NASTĘPNIE WŁÓŻCIE ZABAWKĘ DO PUDEŁKA
PO LEWEJ STRONIE . DZIECKO POWINNO TRZYMAJĄC ZABAWKĘ PORUSZAĆ RĄCZKĄ W PUDEŁKU , ABY WYCZUĆ

KRAWĘDZIE , ŚCIANKI I GRANICE PUDEŁKA. POTEM W IDENTYCZNY SPOSÓB WYKONAJCIE TAKIE RUCHY Z
NASTĘPNĄ ZABAWKĄ - RYBKĄ.
- RYBKA ! - DZIECKO POWINNO JĄ DOTKNĄĆ I CHWILĘ SIĘ POBAWIĆ. NASTĘPNIE WŁÓŻCIE ZABAWKĘ DO PUDEŁKA
PO PRAWEJ STRONIE.
WYJMIJ ZABAWKI Z PUDEŁKA, POŁÓŻ ZNÓW PRZED DZIECKIEMI POPROŚ DZIECKO ,ABY ODSZUKAŁO AUTO
,JEDNOCZEŚNIE NAKIERUJ RĘKĘ DZIECKA NA LEWE PUDEŁKO I POWTÓRZ :
-AUTO TU !
DZIECKO DOPIERO PO TYM POLECENIU ROZPOCZYNA :
1. PRZESZUKIWANIE POWIERZCHNI
2. PLANOWANIE RUCHU
3. CELOWANIE
TAK SAMO POBAWCIE SIĘ WYKORZYSTUJĄC INNE ZABAWKI !

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 :-)

