PONIEDZIAŁEK 04.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSENNE WARZYWA
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: NOWALIJKI
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 1-7.

https://view.genial.ly/5ea5e5cdda73ac0d8b0171bb/interactive-image-nowalijki

RELIGIA
KATECHEZA 1
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

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. Zegar.
Rodzicu, pomóż przeczytać polecenia. Sprawdź, czy dziecko dobrze rozwiązało zadanie.

1. WPISZ BRAKUJĄCE LICZBY NA OSI LICZBOWEJ.
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2. OBLICZ:

18+4=…
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= …..

19+11=…

14–8=….

13–4=…

7+7=…

26–9=…

18+5=…

3. KTÓRĄ GODZINĘ WSKAZUJE ZEGAR?

17+6= …

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A.
Drogi rodzicu, rozłóż przed dzieckiem różne pieniądze. Odczytaj dziecku polecenie.
Poproś, aby dało 5zł, następnie 10 zł i tak dalej.
1. WYSZUKAJ WŚRÓD PIENIĘDZY NASTĘPUJĄCE NOMINAŁY.
5 złotych, 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych

Rodzicu, daj dziecku kalkulator i zachęć do obliczeń.
2.OBLICZ WARTOŚĆ PIENIĘDZY. MOŻESZ UZYĆ KALKULATORA.
1zł+2zł=

5zł+5zł=

1zł+1zł+1zł=

2zł+2zł+2zł=

2zł+2zł=
1zł+2zł+5zł=

REWALIDACJA INDYWIDUALNA – RAFAŁ P.

Rodzic czyta dziecku polecenia. Dziecko może obliczać na palcach lub z pomocą
kalkulatora. Po obliczeniu, głośno mówi wynik.
1. OBLICZ DZIAŁANIA.
5zł+ 1zł=
2zł+2zł=
5zł+5zł=

2zł+5zł=
1zł+1zł=
2zł+1zł=

Rodzic, czyta dziecku polecenia. Pomaga w rozwiązaniu zadania.
2. ROZWIĄŻ ZADANIE. MAMA DAŁA CI 5 ZŁOTYCH. CO MOŻESZ KUPIĆ ZA
5 ZŁOTYCH? WSKAŻ NA OBRAZKU.

50zł
5zł

5zł
5zł

TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
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. Dłonie oparte na podłodze
z tyłu. Ruch- Naprzemienne
maksymalne zgięcia grzbietowe
podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2
serie po 10 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch- Odwracanie stóp dłońmi
„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle przed
stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „zabawki”
Ruch- Wdech nosem a następnie
dmuchanie w „zabawki” tak aby
poruszały się po wodzie.
Powtórzenia: 3 powtórzenia
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty z
rozchylonymi kolanami, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Ruch- „Klaskanie”
podeszwową stroną stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie
na kolanach. Ruch- Spychanie kolan
w dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 9) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Naprzemienne unoszenie nóg
w górę. Nie odrywamy bioder.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.

WTOREK 05.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSENNE WARZYWA
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZAGADKI O WARZYWACH
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/5ea7fcb24c892d0cff0247de/interactive-image-zagadki-o-warzywach
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy i gry z dźwiganiem i mocowaniem.
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.
przeciąganie w siadzie:
Dzieci (rodzeństwo bądź rodzic-dziecko) siadają w parach, przodem do siebie (siad rozkroczny)
stopy zwarte ze stopami współćwiczącego. Dzieci trzymają szarfy wspólnie oburącz. Jedno z
ćwiczących przechodzi do leżenia tyłem, przeciągając współćwiczącego do skłonu w przód, po
czym następuje zamiana ról. Dzieci zaczynają się przeciągać na znak : kto silniejszy?

RELIGIA
KATECHEZA 2
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.
LOGOPEDIA- MAKSYMILIAN J, RAFAŁ P.
UTRWALENIE GŁOSEK SZUMIĄCYCH SZ,CZ,RZ,DŻ.

Drodzy Rodzice powtórzcie w tym tygodniu głoski szumiące . Utrwalajcie prawidłą wymowę.
Wykonajcie ćwiczenia stymulujące język,wargi ( opisane w poprzednim moim materiale ).
Poćwiczcie wypowiadanie wyrazów z głoskami szumiacymi:

CZAPKA TACZKA BUŁECZKA
KASZTAN SZAFA WIESZAK SZYSZKA
DŻEM DŻINSY

DŻUNGLA

RZEKA, DRZEWO, WARZYWA

REWALIDACJA INDYWIDUALA- JULIA A., RAFAŁ P( MATERIAŁ NA WTOREK I CZWARTEK),
MAKSYMILIAN J (ŚRODA)

Proszę o przerysowanie poniższej krzyżówki. Następnie Rodzic czyta hasła, dziecko odpowiada na pytanie i
wspólnie wpisujecie odpowiedzi i hasło.
Pytania do krzyżówki:
1. Fruwają w powietrzu ( ptaki)
2. Niezbędny do oddychania (tlen)
3. Żyje w wodzie (ryba)
4. Pora roku po zimie (wiosna)
5. Zawierają dużo witamin (owoce)
6. Są ozdobą ogrodów (kwiaty)
7. Rosną w nim różne drzewa (las)

1

2

3

4

5

6

7

Wpisz hasło:

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha.
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! Rodzic ćwiczy z dzieckiem. Zestaw
wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: w czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze
wzdłuż tułowia.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę
– wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: w czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji ”skrzydełka” leżą na
podłodze. Na brzuchu ułożony
woreczek lub książka.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę z
dmuchnięciem na woreczek i powrót
do leżenia. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- siad ugięty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Ruch:
Przyciągnięcie jednego kolana do
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą. W
czasie ćwiczenia plecy powinny być
wyprostowane a łopatki ściągnięte.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem.
Dłonie pod brodą. Nogi wyprostowane
i złączone. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
opuszczanie wyprostowanych nóg
nisko! nad podłogę. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak
aby szybowało w powietrzu
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad
podłogę i wykonanie nimi nożyc
pionowych. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

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

ŚRODA 06.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSENNE WARZYWA
TEMAT PORCJA WITAMIN
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.

https://view.genial.ly/5ea7ff584c892d0cff02497c/interactive-image-porcja-witamin

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy i gry bieżne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Witam was moi mili. Dziś zaproponuję wam zabawę o ciekawej nazwie Kierat.
Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew,
domowych: krzesło, miotła, sznurek.

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza w domu stadionie, polanie okrążenie, na
którym ustawia lub wyznacza przeszkody o niewielkiej wysokości. Uczestnicy pokonują trasę
kilkakrotnie w formie luźnego biegu. Odmiana: -Uczestnicy wykonują jedno lub dwa okrążenia na
czas.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ: Przypominamy i utrwalamy nasz Hymn Państwowy i Hymn Szkoly 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
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, 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). Są to święta, podczas których wszyscy Polacy, mali i duzi, w kraju i za granicą
świętują w te dni. Obecnie w święta te 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 wspólnie zaśpiewamy. 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
3. W naszej szkole też śpiewamy Hymn państwowy podczas różnych ważnych uroczystości. Czy
pamiętacie, podczas jakich uroczystości śpiewamy hymn w naszej szkole? Odpowiedz i
wskaż/zaznacz właściwą odpowiedź:
* Początek roku szkolnego, *Andrzejki, *Jasełka, *Koniec roku szkolnego, * uroczyste apele,
np.3 Maja, 11 Listopada

4. Odpowiedz 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
Maks, ty zapewne umiesz słowa hymnu. Jeżeli nie znasz 4 zwrotek, naucz się na pamięć
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.

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
5. 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. Czy pamiętacie, 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 prostę, piękne zdanie NIE MA
KALEKI, JEST CZŁOWIEK.
2. Choć dawno już odeszła, my o niej pamiętamy. By inne też ją znali, piosenkę tą śpiewamy…
Drogi Rodzicu, Jeżeli dziecko nie umie słów na pamięć, pomóż mu nauczyć się słów naszego
hymnu szkoły.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A.
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie
wszystkich samogłosek I zapisanie- wskazanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór
jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….
2. Rodzicu proszę odczyj dziecku czytankę . Odpowiedzcie na pytania poniżej.

WIOSNA W SADZIE.
JEST JUŻ WIOSNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
Pytania:
Co kwitnie w sadzie wiosną?
Jakie mamy drzewa owocowe?
Jakie mamy krzewy owocowe?

TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P.
Temat: Ćwiczenie poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski
gimnastycznej.
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
Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij.
Wyprostuj się, głowę ustaw w
przedłużeniu tułowia, złącz łopatki,
napnij brzuch. Ruch- Unieś kij w górę,
do wysokości barków.. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Złap kij na wysokości
barków. Ruch- Wykonaj ruchy takie
jak przy wiosłowaniu. Pamiętaj o
utrzymaniu prawidłowej postawy
ciała. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i wspomaga
ruch dziecka.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny, rodzic trzyma tasiemkę
przed ustami dziecka. Ruch- Wdech
nosem, a następnie silne dmuchnięcie
w tasiemkę. Powtórzenia: 3 razy.
Uwagi: Można użyć banki mydlane.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Złap kij poziomo na
wysokości barków. Ruch- Prowadź kij
w prawo, jednocześnie skręcając
głową w przeciwną stronę.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
obie strony. Pamiętaj aby nie unosić
barków i zachować wyprostowaną
sylwetkę. Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny, na stole stoi zapalona
świeca. Ruch- Wdech nosem, a
następnie wydech ustami ze
zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Ustaw kij pionowo
opierając o podłogę. Wyprostuj plecy,
głowę ustaw dokładnie w przedłużeniu
tułowia. Chwyć kij na wysokości
barków. Ruch- Dociśnij kij do
podłogi i utrzymaj tę pozycję przez
ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w dół.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i wspomaga
ruch dziecka.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij.
Wyprostuj się, głowę ustaw w
przedłużeniu tułowia, patrz przed
siebie. Ruch- Unieś kij w górę, nad
głowę i opuść. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Wyprostuj się, głowę
ustaw w przedłużeniu tułowia, chwyć
kij poziomo za oba końce . RuchProwadź kij w prawą stronę,
jednocześnie skręcając głową
przeciwnym kierunku. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na obie strony. Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.

Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.
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
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. 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. 3) P.w.- leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Jedna
dłoń leży pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch- Równoczesny
wyprost obu nóg przez przesuwanie
stóp po podłodze z kontrolą
przyleganie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do podłogi. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Zdjęcie/Rysunek

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

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

CZWARTEK 07.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSENNE WARZYWA
TEMAT GDZIE SĄ WARZYWA W PIRAMIDZIE ZDROWIA?
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/5ea808eea4c7b80d6c99e21d/interactive-image-warzywa-w-piramidziezdrowia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy i gry kopne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.Dzieci chodzą po pokoju z rozrzuconymi nadmuchanymi balonami. Na dźwięk klaskania w
dłonie każde dziecko wykopuje balon do moment kiedy osoba nie skończy klaskać, ćwiczenie
powtarzamy kilka razy. (ćwiczenie można wykonać na podwórku używając lekkich piłek)
2. Dzieci formują z gazety kilka kulek, ustawiają kulki na środku pokoju. Na sygnał podbiegają do
kulek i wykopują je na drugą stronę pokoju. ( ćwiczenie można wykonać na powietrzu z użyciem
lekkich piłek, bądź tak jak w przypadku mieszkania gazet).

KÓŁKO PLASTYCZNE
Kochani Rodzice, podaję przepis na masę solną, proszę pomóżcie swoim dzieciom przygotować
ją ( dzieci mogą wygniatać to dla nich świetne ćwiczenie).
Przepis na masę solną
Szklanka mąki, szklanka soli, pół szklanki wody, całość wyrobić na gładką masę.
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- MAKSYMILIAN J.
Maksiu, oglądnij poniższy obrazek i spróbuj odpowiedzieć na pytania. Jeśli nie potrafisz samodzielnie rozwiązać
zadania, poproś mamę o pomoc. Powodzenia!

KTO JEST NA OBRAZKU?
….......................................................................................................

GDZIE SIĘ ZNAJDUJĄ OSOBY NA OBRAZKU?
….......................................................................................................
CO ROBIĄ OSOBY NA OBRAZKU?
….......................................................................................................

JAK SIĘ CZUJĄ?
….......................................................................................................

CO MOGĄ MYŚLEĆ OSOBY NA OBRAZKU?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..........

PIĄTEK 08.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSENNE WARZYWA
TEMAT CO ROBI DIETETYK?
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/5ea8684fac73420d83b7c089/interactive-image-co-robi-dietetyk
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy rytmiczne , taneczne, inscenizowane
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Można puścić muzykę z Internetu np. utwór R.Dziekańskiego „W lesie”
„Zbieramy grzyby” Podczas muzyki dzieci naśladują zbieranie grzybów (co chwila wykonują skłon,
wyprost i idą dalej). Na przerwę w muzyce i hasło „Muchomor” stają na jednej nodze i łączą ręce
nad głową, na hasło „Borowik” kucają, trzymając ręce łukiem nad głową.
Miłej zabawy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
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
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.
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
Maks, 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. Julia, Rafał, Maks – 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
Maks, Ty przeczytaj wiersz samodzielnie.
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. Proszę Rodziców o powtórzenie i naukę na pamięć słów naszego hymnu szkoły.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA – RAFAŁ P.

Drogi rodzicu, rozłóż przed dzieckiem różne pieniądze. Odczytaj dziecku polecenie.
Poproś, aby dało 5zł, następnie 10 zł i tak dalej.

1. WYSZUKAJ WŚRÓD PIENIĘDZY NASTĘPUJĄCE NOMINAŁY.
5 złotych, 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych

Rodzicu, daj dziecku kalkulator i zachęć do obliczeń.
2.OBLICZ WARTOŚĆ PIENIĘDZY. MOŻESZ UŻYĆ KALKULATORA.
1zł+2zł=

5zł+5zł=

1zł+1zł+1zł=

2zł+2zł+2zł=

2zł+2zł=
1zł+2zł+5zł=

