PONIEDZIAŁEK 27.04.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTA MAJOWE
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: POLSKA MOJA OJCZYZNA
DROGI RODZICU ZAPRASZAM DO NAUKI Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ
PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI
NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO
NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM.
ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.

https://view.genial.ly/5ea122ea075c7c0dc0e506b6/interactive-image-polska-moja-ojczyzna

RELIGIA
KATECHEZA 1
Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli
macie Państwo w domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli
nie, to poniżej zamieszam wizerunek Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i
spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

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

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Czytanie ze zrozumieniem „Wycieczka do lasu”
Rodzicu, pomóż dziecku wykonać zadania. Sprawdź, czy dobrze rozumie polecenia. Poproś, aby
samo odczytało tekst.
Wycieczka do lasu
Październikowe słońce przyjemnie grzeje. Dzieci wybrały się na wycieczkę do lasu. Chłopcy
zbierali żołędzie, a dziewczynki kolorowe liście. Na polanie widziały sarnę, a w gęstwinie znalazły
jeża. Ruda wiewiórka zbierała orzechy. Wszyscy zachowywali się cicho i nie płoszyli zwierząt.
1. Wskaż poprawną odpowiedź:
Dzieci poszły do
a) parku
b) lasu
c) ogrodu
Chłopcy zbierali
a) liście
b) żołędzie
c) orzechy
Dzieci widziały
a) wiewiórkę, jeża i sarnę
b) wiewiórkę, jeża i syrenkę
c) sarnę, jelenia i wilka
Dzieci zachowywały się
a) cicho, bo były zmęczone
b) cicho, bo nie wolno płoszyć zwierząt
c) cicho, bo polowały na wiewiórkę
Dzieci poszły do lasu
a) we wrześniu
b) w październiku
c) rano
2. Podkreśl w tekście lub wskaż odpowiedź na pytanie: Co robiła wiewiórka?

REWALIDACJA INDYWIDUALNA – JULIA A., RAFAŁ P.
Drogi rodzicu, poproś dziecko, by nazwało poniże nominały pieniędzy.
1.NAZWIJ PONIŻSZE PIENIĄDZE. DWA ZŁOTE, JEDEN ZŁOTY itd.

2. NAZWIJ PONIŻSZE PIENIĄDZE.

3. POWIEDZ CO MOŻNA KUPIĆ ZA 5 ZŁOTYCH?
POWIEDZ CO MOŻNA KUPIĆ ZA 20 ZŁOTYCH?
POWIEDZ CO MOŻNA KUPIĆ ZA 50 ZŁOTYCH?
POWIEDZ CO MOŻNA KUPIĆ ZA 2 ZŁOTE?
50 zł

5 zł

20 zł

2zł

50 zł

Terapia Ruchowa- RAFAŁ P.
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy
skorygowanej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń,
które zostały umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas
ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2-2,5. Powtórzenia: 3
razy.

Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany w
postawie skorygowanej. Ruch-Krok w
przód z zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. 3) P.w.- leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Jedna dłoń leży pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. RuchRównoczesny wyprost obu nóg przez
przesuwanie stóp po podłodze z
kontrolą przyleganie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz na
odcinku ok. 2-2,5 metra z
wykonywaniem: wdech nosem w
czasie trzech kroków i przeniesieniem
wyprostowanych rak w górę w skos,
wydech ustami w czasie pięciu
kroków i opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch- Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rak w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

WTOREK 28.04.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTA MAJOWE
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SYMBOLE NARODOWE
DROGI RODZICU ZAPRASZAM DO NAUKI Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ
PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI
NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO
NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM.
ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.

https://view.genial.ly/5ea31a2e075c7c0dc0ff3ee2/interactive-image-symbole-narodowe

RELIGIA
KATECHEZA 2
Temat: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Drodzy Rodzice, kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maj jest szczególnie pięknym miesiącem i to nie tylko ze względu na piękną pogodę i otaczającą
nas przyrodę, ale również ze względu na piękne majowe nabożeństwa, na których już możemy się
spotkać z kochająca nas Matką Bożą. Dlatego na majowych katechezach w szczególny sposób
będziemy pamiętać o obecności wśród nas Maryi.
Kochane Dzieci zachęcam Was, abyście z pomocą Rodziców wykonali w domu ołtarzyk dla Matki
Bożej. Niech znajdzie się tam obrazek z wizerunkiem Matki Bożej. Postarajcie się, by przy
wizerunku Maryi znalazły się kwiaty nazbierane przez Was na spacerze lub wykonane
samodzielnie w domu. Troszczcie się by zawsze były one świeże.
Wykonajcie, proszę, plakat umieszczając na nim obrazek Matki Bożej, a obok obrazka narysujcie
tyle kwiatów ile mamy dni w miesiącu maju. Kwiatek możemy pokolorować, jeżeli w danym dniu
będziemy w kościele na nabożeństwie majowym, lub przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej lub
odmówimy litanię w domu.
Powtórzcie w domu modlitwę Pozdrowienie anielskie, utrwalcie ją. Słowami tej modlitwy, proszę
módlcie się każdego wieczora dodając wezwanie: Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.
Posłuchajcie piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK
1bkFfe

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia rozciągające.
Witam Was moi drodzy uczniowie i rodzice.
Dziś zaproponuję wam kilka ćwiczeń, abyście się za bardzo nie rozleniwili 
Proszę rodziców o przeczytanie poleceń .
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji
i pomoc przy wykonaniu.
Na początek wykonajcie bieg w miejscu przez 1 min.

próbujemy stanąć na jednej nodze , drugą lekko uginamy i podnosimy, dłonie
łączymy

ćwiczenie podobne j.w. tylko teraz unosimy ręce do góry

stajemy na jednej nodze, drugą unosimy do góry, ręce wyciągamy do boku

Wykonujemy podpór przodem, wypinamy pośladki do góry

Kładziemy się na plecach i wykonujemy leżenie przerzutno przewrotne.

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i
czworobocznego lędźwi.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad
ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas
ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w górę. Ruch – Skłon
tułowia w przód- wytrzymać ok. 4-6
sek. i powrót do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw.5) P.w.-Stanie w rozkroku. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w górę.
Ruch- Skłon tułowia w przód,
dotknięcie dłońmi do podłogi między
nogami i sięganie dłońmi jak najdalej
za siebie. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Ćw.2) P.w.- Siad prosty, rozkroczny,
ręce wyprostowane, wyciągnięte w
gorę. Ruch- Skrętoskłon tułowia,
dotknięcie dłońmi do jednej nogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
lewą i prawą nogę.

Ćw.6) P.w.- P.w.-Stanie w rozkroku.
Skłon tułowia w przód. W dłoniach
piłka lub kulka zrobiona z gazet. RuchToczenie piłki po podłodze wokół nóg
(piłka zatacza ”ósemki”) Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.

Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
wyprostowane. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok. Ruch- Uniesienie
nóg z próbą dotknięcia kolanami do
jednej ręki. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
na lewą i prawą stronę.

Ćw.7) P.w.- P.w. Siad skrzyżny.

Ćw.4) P.w.- Stanie. Ruch-Marsz po
pokoju z wykonywaniem
następujących ruchów: wdech nosem
z jednoczesnym uniesieniem rąk w
górę i wydech ustami z jednoczesnym
opuszczeniem rąk w dół Powtórzenia:
3 razy.

Ćw.8) P.w.- Siad rozkroczny, nogi
ugięte. Ręce w pozycji „skrzydełek”

Bibliografia
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

.

Opis ćwiczenia

Ruch-Wdech nosem, z uniesieniem
rąk w górę w skos, a następnie
wydech ustami z opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.

Ruch-Opad tułowia w przódwytrzymać. ok. 4-6 sek. i powrót do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JAULIA A., RAFAŁ (1 ZADANIE NA CAŁY TYDZIEŃ)
Drogi rodzicu w tym tygodniu chciałabym zaskoczyć Twoje dziecko czymś innym – zrobicie
eksperyment, a dzięki niemu poczujecie się jak w czarodziejskim laboratorium szalonego fizyka
lub chemika! I przy okazji wspólnie z dzieckiem poćwiczycie koncentrację uwagi, ciekawość i
spostrzegawczość. Pozwodzenia i miłej zabawy!
Drodzy rodzice proszę Was o pomoc w wykonaniu przez Wasze dziecko eksperymentu.
Opis wykonania:
Przygotujcie:
 szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości) – do połowy tez będzie dobrze
 1/4 szklanki wody
 barwnik spożywczy – jak macie
 tabletka musującą (Wapno, Witamina C lub Magnes lub inną cokolwiek będzie musowało)
Do szklanki wlewamy olej (to musi być przezroczysta szklanka, żeby wszystko było widoczne). Do
drugiej wlewamy wodę. Do wody dolejcie klika kropli barwnika (jeśli macie, jeśli nie, trudno i tak
wszystko wyjdzie) i całość wlejcie do szklanki z olejem. Pierwsze wrażenia wywołają u Was efekt
WOW, bo wlewana woda już zacznie przypominać bąbelki (woda będzie chciała opaść na dno i
będzie musiała pokonać barierę zbudowaną przez olej), a gdy dodacie tabletkę zupełnie zatracicie
się w tym eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl zaczyna
się od nowa! Miłej zabawy!
LOGOPEDIA- MAKSYMILIAN J., RAFAŁ P.
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.
ŚRODA 29.04.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTA MAJOWE
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ŚWIĘTA PAŃSTWOWE W MAJU
DROGI RODZICU ZAPRASZAM DO NAUKI Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ
PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI
NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO
NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM.
ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-6.

https://view.genial.ly/5ea323e98cfd990d7d748f0c/interactive-image-majowe-swieta

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję.

dziecko leży przodem jak na zdjęciu, napina, taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia. Czoło
oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę.

dziecko stoi w rozkroku pochylone w przód, obok nogi piłka. Dziecko toczy
piłkę wokół nóg wykonując ósemki

dziecko w pozycji jak na zdjęciu w rękach trzyma piłkę (poduszkę, maskotkę)
dziecko pogłębia skłon tułowia i pcha piłkę między nogami jak najdalej w tył, wytrzymuje 5-10
sekund i wraca do pozycji wyjściowej
Uwagi: podczas ćwiczenia dziecko nie powinno uginać kolan

dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, tułów wyprostowany, ręce na piłce
dziecko toczy piłkę jak najdalej w przód
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Uczymy się piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”
RODZICU, ZRÓB PROSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS
KAŻDYCH ZAJĘĆ I PRZEŚLIJ DO WYCHOWAWCY.
1. RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy...
Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor –
pokazujemy na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi ,
podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor
mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci...
2. Rodzicu Julii i Rafała, kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM.

Po wysłuchaniu, odczytaj pytania a dziecko niech na nie odpowie lub wskaże ilustracje
Maks, przeczytaj samodzielnie tekst piosenki i odpowiedz na te same pytania.
* Pomyśl, z okazji jakiego niedługo święta będziemy uczyli się piosenki o Polsce? Wymień te
święta.
* Czym dzieci jechały w Polskę ? * Zakopane, to stolica gór. Wskaż ilustrację, gdzie są góry i
górale.
* Pokaż na ilustracji smoka, który mieszkał w Krakowie na Wawelu. * Warszawa, to stolica Polski.
Pokaż Pałac Kultury. * W Toruniu pieką pyszne pierniki. Odszukaj je. * Gdańsk leży nad morzem.
Odszukaj morze

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty i ty
A. Ciuchcia na dworcu czeka, dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele, na pewno w drodze spotka nas
B. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał smok
C. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc
D. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach, pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku, skąd szarym morzem, można wyruszyć dalej w świat
3. Julia, Rafał, Maks. Posłuchaj (przeczytaj) piosenkę jeszcze raz i spróbuj śpiewać razem
refren. Nauczcie się refrenu na pamięć.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA – MAKSYMILIAN J.
Maksiu wśród wypisanych niżej liter 20 razy powtarza się para liter HT. Zakreśl je. Powodzenia!

WETRJUAPFFAHOPMKADFHOPKHTSJDFRHOPASKLDEIOJFHTGHOPKJAHTDFIO
JGHHTOPDSAFUUAGFUUAUHOPAFKJEIFHOHTPLKSJAIOJUHOPLSKJDFDIFHOP
KLSJHTDIOASJFRMHOPLKJDUIGHTHOPJLKFDIOGJTHOPJKLFIOAFTJHTGHOPQ
OPQHTOPDKAHOPAMVNBNBVUTRRYETHOPMAFFJKNUYHOPMJHOPLKMHTW
TRETUIIOURGHTJKDJHJIODDSMLFANYDARFTHTDKAJFDUHTKSDNFYWTHTK
DXMJVGAHTSDLAFGSIJHTZXC;BMDHYYYHTWETRJUAPFFAHOPMKADFHOPK
HTSJDFRHOPASKLDEIOJFHTGHOPKJAHTDFIOJGHHDTOPDSAFUUAGFUUAUHP

TERAPIA Ruchowa- RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J.
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad
ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas
ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Lp.

Opis ćwiczenia

1.

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce i nogi w lekkim
odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć
odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub
muzyce relaksacyjnej.

2.

3.

4.

Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i wydechów. Zamknij
oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce
relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym wdechem przez
nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga wykonać ćwiczenie.

Czas

4- 5 minut

4- 5 minut

4-5
powtórzeń

Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy podkładamy zwinięty
ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące
elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak trzymamy 5- 10
sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na rozpoczynając na
wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do pośladków, przekładamy na wysokość
karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w kierunku
pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. Równocześnie dwoma rękami
wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania
ręce nieznacznie przesuwają się dół (do pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce
rodzica znajdują się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji
wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka, ułożona
poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na wysokość karku ( tzw.
„duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej
muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

15- 20
minut

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A.
Temat:Wiosna-nowalijki.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej, podziel je
na sylaby i głoski. Czerwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR

PO-MI-DOR

P O M I D O R

OGÓREK

O-GÓ-REK

O G Ó R E K

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj zagadki , odgadnij je , zapisz do zeszytu,
Wykonaj samodzielny rysunek do zagadek.

WYROSŁA NA GRZĄDKACH
CZERWONA KULECZKA
CHOĆ TO SMAKOŁYCZEK
TO SZCZYPIE W JĘZYCZEK
……………………………..

SOCZYSTYCH , ZILONYCH
TUZIN MA SPÓDNICZEK
CHĘTNIE JĄ CHRUPIEMY
JA I MÓJ KRÓLICZEK
………………………………….

CZWARTEK 30.04.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTA MAJOWE
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: CO MOŻNA ROBIĆ W MAJOWE ŚWIĘTA Z RODZINĄ
DROGI RODZICU ZAPRASZAM DO NAUKI Z INTERAKTYWNĄ PREZENTACJĄ, KTÓRĄ
PRZYGOTOWAŁAM DLA UCZNIÓW. PO OTWARCIU LINKU ZOSTANIECIE PRZEKIEROWANI
NA STRONĘ Z PREZENTACJĄ. ĆWICZENIA Z PREZENTACJI BĘDĄ AKTYWOWANE PO
NAJECHANIU I KLIKNIĘCIU NA IKONĘ Z NUMEREM.
ZACHOWAJCIE PORZĄDEK ĆWICZEŃ W KOLEJNOŚCI 1-5. PRZEPIS NA TOSTY
WYPRÓBUJCIE W DOGODNEJ PORZE DNIA.

https://view.genial.ly/5ea32e7e1acc560dac6a9e2a/horizontal-infographic-lists-co-moznarobic-w-majowe-swieta
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia kształtujące.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonajcie poniższe ćwiczenia:
Marsz w miejscu - 3 min.
Krążenia ramion w przód – 2 min.
Krążenia ramion w tył – 2 min.
Bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan – 2 min.
W leżeniu tyłem uniesienie wyprostowanych nóg i wykonanie nimi nożyc pionowych.

KÓŁKO PLASTYCZNE
Dziś na kółku zrobicie latawce. I tu niespodzianka, zostawiam uczniom wybór, jaka to będzie
praca. Może to być rysunek (technika dowolna), może to też być konstrukcja przestrzenna
(wielkość też dowolna). Kto nie będzie miał pomysłu może pokolorować rysunek wg wzoru:
1 – czerwony, 2 – zielony, 3 – żółty, 4 – niebieski, 5 – purpurowy lub różowy

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- MAKSYMILIAN J.
Maksiu dziś pobawisz się w prawdziwego chemika, wykonaj poniższy eksperyment, poproś mamę
o pomoc. Obojgu życzę miłej zabawy!!!! Powodzenia!

Pani Elu proszę Panią o pomoc w wykonaniu przez Maksa poniższego eksperymentu.
Opis wykonania:
Przygotujcie:
 szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości) – do połowy tez będzie dobrze
 1/4 szklanki wody
 barwnik spożywczy – jak macie
 tabletka musującą (Wapno, Witamina C lub Magnes lub inną cokolwiek będzie musowało)
Do szklanki wlewamy olej (to musi być przezroczysta szklanka, żeby wszystko było widoczne). Do
drugiej wlewamy wodę. Do wody dolejcie klika kropli barwnika (jeśli macie, jeśli nie, trudno i tak
wszystko wyjdzie) i całość wlejcie do szklanki z olejem. Pierwsze wrażenia wywołają u Was efekt
WOW, bo wlewana woda już zacznie przypominać bąbelki (woda będzie chciała opaść na dno i
będzie musiała pokonać barierę zbudowaną przez olej), a gdy dodacie tabletkę zupełnie zatracicie
się w tym eksperymencie. Tym bardziej, że po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl zaczyna
się od nowa! Miłej zabawy!

