TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: BĘDĘ DOROSŁY
PONIEDZIAŁEK 08.06.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MAM 18 LAT - CO TO ZNACZY?
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
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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: MAM 18 LAT - CO TO ZNACZY?
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Rodzicu! Skopiuj proszę i wklej w wyszukiwarce google link do filmu edukacyjnego o
dojrzewaniu.. Drodzy Uczniowie! Każdy człowiek przechodzi przez kilka etapów, podczas których nabywamy nowych
umiejętności lecz również zmieniamy się. Etapem najbardziej intensywnych zmian jest okres dojrzewania. Proponuję
uważne obejrzenie /wysłuchanie filmu o dojrzewaniu.

https://youtu.be/YavEH9CdoXM
Wskażcie/ opiszcie jakie cechy mówią o tym, że jesteście w okresie dojrzewania. Czy zauważyliście
u siebie wymienione w filmie zmiany. Wskażcie je.
3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
Drogi Uczniu! Jeżeli obchodzisz w tym roku lub obchodziłeś 18 lat, to znaczy, że jesteś już pełnoletni. Ale co
to znaczy być pełnoletnim? To znaczy, że osiągnąłeś pewne zdolności do czynności prawnych, zyskałeś
nowe prawa ale też obowiązki. Osoba pełnoletnia może już głosować, może zdawać egzamin na prawo
jazdy, może też podjąć pracę, jeśli ukończyła szkołę i zdobyła potrzebne umiejętności, czyli kwalifikacje.
Osoba pełnoletnia sama już odpowiada za to co robi. Jeśli zrobi coś bardzo złego, może nawet trafić do
więzienia. Zazwyczaj uważa się, że osoba pełnoletnia jest już odpowiedzialna, dlatego może o wiele więcej
niż dziecko. Oskar proszę, abyś przepisał wyżej znajdujący się tekst. Marcin i Mateusz proszę wskażcie na
obrazkach elementy wymienione w tekście.
Pamiętajcie jednak, ze niezależnie od tego, ile macie lat, jeżeli mieszkacie w domu swoich rodziców,
bezwzględnie musicie stosować się do zasad przed nich ustalonych!

4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Drogi Uczniu! Przypomnij fazy rozwoju człowieka wykonując polecenie z karty pracy.
Następnie otocz kółkiem ten obrazek lub obrazki, które pokazują fazę, w jakiej następuje dojrzewanie. Na obrazku,
który według ciebie przedstawia osobę pełnoletnią napisz liczbę 18. Drogi Rodzicu! Pomóż dziecku wykonać zadanie.
Kubie proponuję poćwiczyć trzymanie nożyczek i posługiwanie się nimi i wycinanie w pomocą Rodziców w różnych
kierunkach..

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
Rodzicu! Napisz dziecku dużymi drukowanymi literami napis: MA 18 LAT - JESTEM PEŁNOLETNI/
BĘDĘ MIAŁ 18 LAT - BĘDĘ PEŁNOLETNI.
Uczniu! Wyklej napis sznurkami lub kuleczkami z plasteliny. Rodzicu pomóż wykonać prace swojemu
dziecku.
6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć:
Drodzy Uczniowie! Na zakończenie proponuję obejrzenie filmu o różnych zachowaniach i reakcjach osoby
dorosłej i dziecka. Oglądajcie uważnie i spróbujcie powiedzieć/ wskazać czy lepiej jest być dzieckiem czy
dorosłym.
Drodzy Rodzice! Skopiujcie i wklejcie w wyszukiwarce proponowany link:
https://youtu.be/ldIczh8VAFE
LOGOPEDIA: Marcin C., Mateusz C. Jakub W.
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Ćwiczenia apexu, dorsum i labii- czyli czubka języka ,języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek K.G.H- oraz
utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg. Wskazówek, które obecnie
przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek wypowiadają, czy mówią dobrze, czy też
nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory systematycznie.
Aby prawidłowo używać głosek, lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich,bądź ćwiczyć jedynie dziecku
mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy pamiętać, ze ĆWICZENIA PODSTAWĄ PRACY TYCH
NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY, CZY TEŻ NIE.
Pokazujemy dziecku-jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz jamy ustnej
jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy trzy razy dziennie. Proszę samemu
zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę samemu wspomóc pracę języka i palcem
pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrz-pokazać jak połykamy język. Dzieciom bez ruchomości
dorsum- języka sami wykonujemy te ćwiczenia.
Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i przetrzymujemy chwilę-5 razy.
Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją sami domykamy wargi i ściskamy
kilkakrotnie.
Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i próbować unosić do
góry.
Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda -dzieci, które mają problem
dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki, dać rurkę do buzi i niech próbuje naśladować.
Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać usta, aby chociaż dwa razy oddech wykonał
nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można wszędzie dostać i pokazać jak się kręci dmuchając-dzieci które
naśladować będą super-te ,które nie potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od
dołu do góry po twarzy pomasować dziecko po policzkach, dookoła warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też
relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia obecne z poprzednimi. Każdego dnia ćwiczyć warto. To
rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie poznawczych.
Twardochleb Zofia-logopedia

TERAPIA RUCHOWA : OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:

1. Wykonanie ćwiczeń równoważnych- przechodzenie po murkach, niskich krawędziach z
utrzymaniem np. przedmiotu na głowie np. płaskiego woreczka z grochem.
2. Przekładanie grochu do pojemnika palcami stóp.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.
Zajęcia prowadzimy w oparciu o pląs pt. GŁOWA, RAMIONA, KOLANA, PIĘTY
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
Siadamy na kocu , śpiewamy i pokazujemy rękoma ruszając się dynamicznie i z życiem części ciała, których właśnie
jest mowa w pląsie.
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Kolana, pięty, kolana, pięty
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Oczy, uszy, usta, nos.
Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy,
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy,
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta,
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos.

WTOREK 09.06.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: JESTEM ODPOWIEDZIALNY.
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.

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

Ćw.5 Przejście nad laską gimnastyczną (
kijkiem).

Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa
przekładana od góry do dołu( w
następnym powtórzeniu od dołu do
góry).

Wykonujemy 3 5 powtórzeń .

Ćw.3 Slalom na czworakach.

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

Ćw.4 Przejście pod laseczką
gimnastyczną (kijkiem).
Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

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. 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;
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TEMAT: JESTEM ODPOWIEDZIALNY.
3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
Rodzicu! Oskarze przeczytajcie proszę niżej znajdujący się tekst o odpowiedzialności. Drodzy uczniowie spróbujcie
powiedzieć na czym polega odpowiedzialność? Czy Wy możecie już być odpowiedzialni? W jaki sposób uczeń może
być odpowiedzialny?

Odpowiedzialność to poczucie lub obowiązek prawny nakazujący odpowiadać za swoje czyny i
ponosić ich konsekwencje. Tak rozumianej odpowiedzialności nie oczekuje się od małego dziecka, które
dopiero wkracza w życie.
Młodsze dzieci ufają rodzicom i nauczycielom – to oni są odpowiedzialni za ich wychowanie
i kształcenie. Gdy jest taka potrzeba, nawet podejmują za młodego człowieka decyzje. Rodzice są
odpowiedzialni za doprowadzenie swojego dziecka do takiego punktu w jego życiu, aby samo mogło o
sobie decydować, bazując na mądrości zdobytej przy ich pomocy.
W którymś momencie swojego życia każdy powinien stać się odpowiedzialny za siebie. Jednak
czasami jesteśmy stawiani w takiej sytuacji, że musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za
innych. Jeśli dobrze wywiążemy się z tego zadania, będzie to dowód naszej dojrzałości i braku egoizmu.
Dorośli biorąc odpowiedzialność za dziecko starają się je jak najlepiej wychować, nauczyć dziecko co jest
dobre a co złe. Regularnie chodzą do pracy, zarabiają pieniążki, aby móc zatroszczyć się o byt dziecka i
całej rodziny, aby móc zakupić jedzenie, ubrania, przybory i zeszyty do szkoły dla dzieci, zrobić opłaty. Tak
wygląda bycie odpowiedzialnym dorosłym.

Na szczęście odpowiedzialności uczymy się przez całe życie. Dlatego, jeżeli wcześniej jej unikałeś,
właśnie teraz jest moment, by rozpocząć naukę. Na początek coś prostego: bez czyjegoś przypominania
utrzymuj porządek w pokoju i sam pamiętaj o odrabianiu swoich lekcji. Jeśli zrobiłeś coś złego czy
niestosownego przyznaj się i pomyśl, co możesz zrobić, aby wszystko naprawić. To pierwsze kroki wiodące
w kierunku dojrzałości i odpowiedzialności.
4. 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 wykleić kontury balonu i ozdobić środek obrazka odciskami palca zamoczonego w farbie.

5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:, 6. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć.
Drogi Uczniu! Pokoloruj wybrany obrazek. Rodzicu pomóż swojemu dziecku.

Kubusiowi proponuję wyklejenie wybranych elementów obrazka plasteliną.

TERAPIA RUCHOWA: OSKAR K.
Propozycje ćwiczeń:

1. Wykonanie ćwiczeń równoważnych- przechodzenie po murkach, niskich krawędziach z
utrzymaniem np. przedmiotu na głowie np. płaskiego woreczka z grochem.
2. Przekładanie grochu do pojemnika palcami stóp.

ŚRODA 10.06.20
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI.
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie z pios. „Wesołe instrumenty”, muzykujemy, maszerujemy do piosenki
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 poniższy link i posłuchajcie nowej piosenki a potem wolno przeczytaj dziecku tekst.
Kto nie ma możliwości pracy z Internetem wykonuje zadania, które nie wymagają tego. W trakcie czytanie dziecko
odszukuje instrument na ilustracji i mówi, co to za instrument lub powtarza nazwę za rodzicem
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY
Gdybym małą trąbkę miał, to bym na tej trąbce grał tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta
A gdybym gitarę miał, to bym na gitarze także grał bim bi rim bi bim
Gdybym mały flecik miał, to bym na tym flecie grał fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu
A gdybym pianino miał, to bym na pianinie grał, pam pa ra pam pam
Lecz, tylko bębenek mam, więc wciąż na bębenku gram bum burum bum bum

3. Posłuchajcie jeszcze raz, dwa, trzy razy piosenki i bawcie się wspólnie śpiewając refren i wyklaskując.
4. W kolejnym zadaniu będziemy maszerować z piosenką lub czytając jej tekst. W trakcie każdej zwrotki
maszerujcie po pokoju w koło a podczas każdego refrenu zatrzymajcie się i maszerujcie w miejscu
klaszcząc.
5. Drogi rodzicu, pomóż dziecku w tym zadaniu. Na ilustracji poniżej jest 5 instrumentów. Zadaniem dziecka
będzie ułożyć lub wskazać wg wielkości od największego do najmniejszego. Największy instrument jest
instrumentem najgłośniejszym a najmniejszy najcichszy. Dziecko wskazuje te dwa instrumenty.
KUBA słucha piosenki a podczas refrenu Rodzic wystukuje refren na dłoni Kuby( wewnętrzna, grzbiet
dłoni), na plecach, na udzie

6. Ostatnia SUPER zabawa 😊 … wyciągamy z szafek różne przedmioty, które pomogą zrobić dziecku orkiestrę.
Ja podaję tylko przykłady, co możemy wykorzystać.

Dowolność pomysłów Państwa jest nieograniczona. Co macie w domu to niech dziecko użyje do zabawy.
Jako FLET możemy użyć słomki lub zwijamy w rulonik mały arkusz papieru – dmuchamy,
GITARĘ możemy zrobić rozciągając przed dzieckiem gumkę np. od maseczki😊, gumkę recepturkę – naciągamy ją
a dziecko szarpie palcami
TRĄBKA – zwijamy sztywną gazetę lub dużą kartkę w rulonik i dmuchamy
BĘBENEKIEM będzie garnek lub miska
PIANINO – uderzamy palcami w blat stołu.
MIŁEJ ZABAWY 😊

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka; 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

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz
, LR, PR w miejscu.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara
się ją złapać.

Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami
wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi NN
nad piłką.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona
Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi
nogami. Podnosi obie NN i przetacza pod
nimi piłkę.
Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę
następnie klaszcze ( 1 do 3 razy ) i
stara się złapać piłkę.

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki
do reki tak, aby krążyła wokół
bioder( w L i P stronę ).

Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi nogami.
Dziecko wew. częścią stóp łapię piłkę i
podrzuca wysoko do góry.

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

dmucha na szarfę.

Ćw.5 Dziecko staje w rozkroku i
robi skłon w przód i rzuca piłkę
miedzy swoimi nogami do partnera
lub o ścianę.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

3. RELIGIA:
TEMAT: BOŻE CIAŁO – Z JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WIOSKI
Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się
z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, zaprosił
swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z
wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”.
Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych
kościołach. Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus
podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny
jest z nami sam Jezus.
Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza nas na
wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także
Bożym Ciałem.

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała i procesji, która w tym roku
będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła.

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć:
Drogi Uczniu! Dzisiaj dowiesz się, co to są dokumenty tożsamości. Będąc uczniem posiadasz legitymację szkolną, na
której zapisane jest twoje imię i nazwisko, na której widnieje pieczątka szkoły, do której chodzisz. Legitymacja daje ci
prawo do zniżki podczas przemieszczania się autobusem, pociągiem lub do zakupu tańszych biletów wstępu.
Jest jednak jeszcze jeden bardzo ważny dokument. Drodzy rodzice! Proszę pokażcie swoim dzieciom ich dowód
osobisty. Przeanalizujcie razem z dzieckiem dowód osobisty. Możecie porównać z przykładem dowodu
zamieszczonym na stronie. Wskażcie informacje, jakie zawiera dowód, zdjęcie. Drodzy Rodzice Kuby, dajcie Kubie do
ręki dowód, opiszcie go.
Drodzy Uczniowie! Wskażcie na dowodzie wasze zdjęcie, nazwisko, imię, datę urodzenia. Przepiszcie te informacje
do zeszytu samodzielnie lub po śladzie. Rodziców Kuby proszę o wyklejenie imienia dziecka materiałem o wyraźnej
strukturze.
Oskar, jakie jeszcze informacje zapisane są w dowodzie osobistym? Wskaż je i odczytaj.

5. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:

Drodzy uczniowie. Wiecie już co to jest dowód. Przeczytajcie/ posłuchajcie tekstu czytanego przez Rodzica
i spróbujcie odpowiedzieć/ wsakzać do czego potrzebny jest dowód?

6. KÓŁKO PLASTYCZNE:
Praca na dzisiejszych zajęciach nosi tytuł: „Morze”- łączenie różnych technik.
Proszę was, abyście narysowali morze, ale uważam, że tylko kredki lub farby to mało. Wysyłam propozycje pracy, ale
wiem, że potraficie sami wykonać pomysłowy rysunek. Życzę przyjemnej pracy.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: OSKAR K.
Temat: Nasze rodziny. Kłopoty ze snem.
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!!!
Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w auto .
Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Bezsennik w akcji”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną kostkę z
zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: JAKUB W.
Zajęcia prowadzimy w oparciu o pląs pt. GŁOWA, RAMIONA, KOLANA, PIĘTY
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
Siadamy na kocu , śpiewamy i pokazujemy rękoma ruszając się dynamicznie i z życiem części ciała, których właśnie
jest mowa w pląsie.
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Kolana, pięty, kolana, pięty
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Oczy, uszy, usta, nos.
Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy,
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy,
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta,
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos.

AAC : MARCIN C.

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ROZCIĄĆ OBRAZKI WZDŁUŻ CZARNEJ LINII. NASTEPNIE
POMÓŻ DZIECKU DOPASOWAĆ KOLORY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ PORY ROKU
PRZYPINAJĄC KLAMERKĘ DO OPDOWIEDNIEGO POLA Z KOLOROWYM KÓŁKIEM.

(ZIELONY)

(ŻÓŁTY)

(BRĄZOWY)

(BIAŁY)

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

1. Chód z przeszkodami z asekuracją – poduszki, koce.
2. Przesypywanie ręką piasku z pojemnika do pojemnika.
3. Wystukiwanie ręką (wraz z dzieckiem) prostego rytmu piosenki.
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 

