PONIEDZIAŁEK 11.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA WSI
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO : WIOSENNE PRACE W POLU.
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/5eae944deacf4c0d67170a81/interactive-image-wiosenne-prace-w-polu

RELIGIA- KATECHEZA 1
TEMAT: SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech
sanktuariów Matki Bożej. Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i
opiekuje się nami, ma także najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez
malarzy obrazy z wizerunkiem Matki Bożej.

Częstochowa

Licheń

Rokitno

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę,
gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny
kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje się już od ponad 600 lat
obraz Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w
Polsce. Najwięcej pielgrzymek zmierza tam w wakacje przed
uroczystością NMP, która obchodzimy 15 sierpnia. Ciekawostka jest
fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II odwiedził
to miejsce sześciokrotnie.
Zadanie
Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej
https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz
Matce Bożej radość?
Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w
Licheniu. Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na
piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE

Powyższe zdjęcie przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się
w naszym diecezjalnym sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki
Bożej widnieje na złotym tle z charakterystycznym odsłoniętym
uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską nazywamy Cierpliwie
Słuchającą.
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu.
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk

Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?

Drogi Rodzicu
Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie
filmiku.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- MAKSYMILIAN J.

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
1. Uporządkuj nazwy zwierząt, wpisz wyrazy do tabeli.
BOCIAN, LIS, NIEDŹWIEDŹ, KURA, MUCHA, PSZCZOŁA, CHSZĄSZCZ, SARNA,
KOŃ, SROKA, SZPAK, MOTYL

SSAKI

PTAKI

OWADY

………………...

………………...

………………...

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

2. Narysuj oznaki wiosny.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A., RAFAŁ P.

Rodzicu, napisz na karteczkach nazwy dni tygodnia i poproś dziecko, aby ułożyło dni
tygodnia.
1. POUKŁADAJ DNI TYGODNIA W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI.

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK,
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA
Rodzicu, napisz na karteczkach nazwy miesięcy i poproś dziecko, aby je ułożyło.
2. UŁÓŻ W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI NAZWY MIESIĘCY.

Rodzicu, usiądź obok dziecka i poproś, aby kilka razy napisało na kartce (literami
drukowanymi) swoje imię i nazwisko.
3. POĆWICZ PISANIE SWOJEGO IMIENIA I NAZWISKA.

TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P.
Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
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 ćwiczy z dzieckiem. ZDJĘCIA/ RYSUNKI
SĄ TYLKO POGLĄDOWE!
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) P.w.- Siad skrzyżny, ręce
oparte na kolanach. Ruch: Wdech-wyprost
tułowia i uwypuklenie klatki piersiowej, a
następnie wydech z opuszczeniem głowy.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce w
skrzydełka. Rodzic z lewej i z prawej
strony trzyma wstążki (tasiemki) .
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem głowy w
bok a następnie dmuchnięcie na wstążkę.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny, na stole stoi zapalona świeca.
Ruch: Wdech nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Ćw. nr 4) P.w.- P.w.-Siad na krzesełku. Na
stole naczynie z wodą. W wodzie
zanurzona rurka. Ruch: Wdmuchiwanie
powietrza do wody przez rurkę.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Jedna ręka leży na klatce
na klatce piersiowej, druga dłoń na
brzuchu. Ruch: Wdech- nosem dłoń na
brzuchu unosi się a następnie wdech
ustami-dłoń na brzuchu opada wraz z
brzuchem. Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w bok leżą na podłodze.
Ruch: Wdech nosem, a następnie wydech
ustami, z objęciem uciskiem rękoma
klatkę piersiową. Powtórzenia: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową
dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie”
wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.
Rodzic uciskając klatkę piersiową dziecka
wspomaga wydech. Powtórzenia: 2 serie
po 3 powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

WTOREK 12.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA WSI
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO : ZWIERZĘTA HODOWLANE.
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/5eae95b8eacf4c0d67170bae/interactive-image-zwierzeta-hodowlane
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu , w ruchu, rzuty do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonajcie z gazety kilka kulek.
1.W pozycji stojącej – wyrzut kulki w górę, przysiad, chwyt kulki (kulka nie powinna spaść
na parkiet).
2.Rzut kulkami na odległość
3.Rzut kulkami do celu (obręcze i rzuty kulkami do obręczy, kosza, kartonu)
4.Przeskoki obunóż przez gazetę, powrót biegiem

RELIGIA- KATECHEZA 2 TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy zdarzy
nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet nazywa je po
imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym
wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i pasterza.
Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki!
Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje
zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje
rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 lub
obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! 
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się
od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce,
abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go kochamy i
chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
 Przeproszę za zło
 Modlitwa
 Dobre uczynki
 Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy
się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A. RAFAŁ P. (WTOREK, CZWARTEK),
MAKSYMILIAN J. ( ŚRODA)
Drogi rodzicu proszę o przerysowanie tabelki na kartkę – to trochę jak szykowanie planszy
do gry w statki. Wielkość kratek zależy od Waszych upodobań, ważne jest aby między
literą E i F zrobić grubszą linię, to będzie granica rysunku. Pod tabelką umieszczony jest
magiczny kod (współrzędne), zadanie Julii jest pokolorowanie odpowiednich kratek według
kolorystyki zamieszczonej w instrukcji. Następnie Julia ma za zadanie przerysować
symetrycznie rysunek po prawej stronie. Dziękuję! (źródło: zbiory własne - „Nauczycielka
przedszkola”).

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną.
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 –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok, w jednej dłoni
woreczek lub inny przedmiot. Głowa
uniesiona, wzrok skierowany w
podłogę. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk lub ręcznik.
Ruch: Przeniesienie wyprostowanych
rąk w tył i przeniesienie woreczka z
ręki do ręki nad biodrami.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
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.- Podpór tyłem.
Ruch: Chód na czworakach w różnych
kierunkach ok 20-30 sekund.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi
ugięte w kolanach. Dłonie oparte na
podłodze z tyłu. Ruch: Przejście do
siadu prostego, wysunięcie nóg w
przód i powrót do siadu skulnego.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP. Warszawa 1988 r.

Opis ćwiczenia
Ćw.5) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji „skrzydełek” leża na
podłodze. Ruch: Przyciąganie kolan
do klatki piersiowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż.
Woreczek lub książka ułożona na
kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.
Ruch: wytrzymaj w tej pozycji ok. 36 sekund. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
lewą i prawą nogą.

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.

LOGOPEDIA- RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J.

Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż
kilkunastominutowych ćwiczeń języka,policzków,masaży,które
kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie
szkoły usprawniać pracę mózgu. Bardzo proszę jeśli posiadacie Państwo
słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z zestawu Słucham i uczę się
mówić-część sylaby i rzeczowniki,a dla dzieci niemówiących wyrażenia
dźwiękonaśladowcze dodatkowo jeszcze-codziennie 20 minut z
przerwą nakładać dziecku słuc hawki i sobie/kupując rozdzielnik,aby
włożyć tam kable obydwu słuchawek/ i słuchać logopedy koniecznie-to
jest właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów
czołowo-skroniowo-ciemieniowego. Mama mając na uszach słuchawki
pokazuje każdy obrazek a dziecko słucha na swoich słuchawkach i
patrzy-jeśli nie kierujemy mu głowę na obraz-to konieczna dziś
stumulacja logopedyczna funkcji w mózgu-bez względu na to czy
dziecko mówi,czy nie-idzie jednocześnie rehabilitacja
rozumienia,rozpoznawania ,koncentracji,uwagi itp. Takie ćwiczenia
musicie Państwo wykonywać każdego dnia co najmniej przez pół roku
po dwóch miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na
początek wykonywać masaże i ćwiczenia,które podałam języka,warg i
policzków,Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczania sylab i
wyrazów,lub rozumienia i rozpoznawania u dzieci niemówiących.
Zeszyty serii Słucham i uczę się mówić są w internecie do kupienia .
Ćwiczcie proszę-stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu -a to
najważniejsze i nie wymaga wysiłku-poza zakupem ich. Zawsze przed
tymi ćwiczeniami ze słuchawkami,poćwiczcie wg. Zestawów
wcześniejszych narządy.

Twardochleb Zofia

ŚRODA 13.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA WSI
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO : PTAKI HODOWLANE.
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/5eaecf7beacf4c0d671732a0/interactive-image-ptaki-hodowlane
WYCHOWANIE FIZYCZNE Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięsnie grzbietu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko przez odsunięcie od siebie rąk napina taśmę, wytrzymuje 5 sekund i
wraca do pozycji wyjściowej
Uwagi: zwracamy uwagę aby dziecko leżało prosto. 10-15 powtórzeń

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu. W dłoniach trzyma taśmę do
ćwiczeń
Wykonanie: dziecko unosi wyprostowane w łokciach kończyny górne, napina taśmę,
powoli rozluźnia taśmę odkłada ręce na podłogę. Czoło cały czas oparte.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko napinając taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia.
Uwagi: czoło oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę, 10-15
powtórzeń.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ: Wyliczanki-palcowanki
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, na dzisiejszych zajęciach pobawimy się wspólnie z dzieckiem w wyliczanki a
potem przedstawię Wam formę masażyków dziecięcych. Jest to forma ćwiczeń relacyjnych, technika
masażu, delikatnego głaskania dziecka, gdzie najważniejszy jest kontakt rodzica z dzieckiem. Masażyki
świetnie sprawdzają się podczas kontaktu z małym, dzieckiem i dużym. Jeżeli otwieraliście Państwo na
materiały z Biblioteki 20-24. 04, to tam udostępniłam Państwu kilka krótkich masażyków.

3.

W wyliczance „Wiosenna burza” podaję Państwu 2 sposoby zabawy-prosty, podczas którego
wykorzystujemy ręce i nogi
a w drugim wykorzystamy przybory kuchenne lub to, czym Państwo dysponują. Proszę o wykonanie oba
sposobami. Możecie Państwo urozmaicać wyliczankę dowolnie. Wyliczankę należy czytać wolno i
zgodnie ze sposobem wykonania

WIOSENNA BURZA.
(szeptem, wolno)
Pada deszczyk, pada, pada, (Uderzamy palcem oburącz o
podłogę lub o stolik )
( nieco głośniej i szybciej) coraz prędzej z nieba spada. (Przebieramy oburącz wszystkimi
palcami )
(głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci,
(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę
lub o stolik )
( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci...
( Klaszczemy w dłonie nad głową )
(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
(Podskok i uderzamy piąstkami o podłogę )
(szeptem, wolno)
Pada deszczyk, pada, pada
( Gnieciemy, rwiemy gazetę )
( nieco głośniej i szybciej) Coraz prędzej z nieba spada. (Uderzamy delikatnie małą łyżeczką
w kubeczek ) głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci ( Uderzamy cichutko
drewnianą łyżeczką w pokrywkę )
( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci... (Mieszamy łyżką po ściankach pustego
garnka )
(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
( Uderzamy głośno drewnianą lub metalową
łyżką w pokrywkę)
4.
Kolejną zabawą będzie zabawa w masażyki. Siadamy wygodnie z dzieckiem na podłodze
lub kanapie, dziecko siedzi przed nami odwrócone do nas plecami. Masażyki możemy stosować
bez względu na zajęcia. Są bardzo dobrym sposobem na wyciszenie i relaksację.

IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE
Idzie pani: tup, tup, tup, ( Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców
wskazujących)
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (delikatnie stukamy zgiętym palcem)
skacze dziecko: hop, hop, hop, (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na
przegubie i na palcach)
żaba robi długi skok. (z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. jedno i drugie
ramie )
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, (dmuchamy w jedno i w drugie ucho lub szyje dziecka)
kropi deszczyk: puk, puk, puk, (delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami)
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, (Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w
„miseczki”)
a grad w szyby łup, łup, łup. (lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści )
Świeci słonko, ( gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym )
wieje wietrzyk, (Dmuchamy we włosy dziecka)
pada deszczyk. ( z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy)
Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark)
MIŁEJ ZABAWY!

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- JULIA A.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj wyrazy , podziel je na sylaby
klaszcząc w ręce.

BIEDRONKA
BIE-DRON-KA

MUCHA
MU-CHA

KONIK POLNY
KO-NIK POL-NY

MOTYL
MO-TYL

WAŻKA
WAŻ-KA

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji.
Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku następujące pytania.

-czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M?
-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoskę M?
-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B?
-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B?
-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W?
-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W?

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie nadmiernie napięte i przykurczone.
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.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.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
wyprostowane. Jedna noga uniesiona
trzymana rękoma poniżej kolana.
Ruch- Przyciąganie nogi uniesionej do
klatki piersiowej z jednoczesnym
opuszczeniem drugiej nogi na podłogę
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy prawą
i lewą nogą.
Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane, leżą na podłodze przy
biodrach. Ruch- Wdech nosem, z
przesunięciem rąk po podłodze w
stronę głowy, a następnie wydech
ustami, z jednoczesnym
przeniesieniem rąk do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
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.6) 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.7) P.w.-Siad skrzyżny.
Ruch-Wdech nosem, z uniesieniem
rąk w górę w skos, a następnie wydech
ustami z opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw.8) P.w.- Siad rozkroczny, nogi
ugięte. Ręce w pozycji „skrzydełek”
Ruch-Opad tułowia w przódwytrzymać. ok. 4-6 sek. i powrót do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P.
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Organizacja i przebieg zabawy.
Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają
do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają
się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i
uderzając jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek
wtedy dzieci opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło
rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na
czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym,
Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura
która dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to
drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami
stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera
wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny
kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać
w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma
ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica,
wskaż przedmiot (np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz
lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może
wskazywać kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a
następnie drugą.

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP. Warszawa 1997 r.

Czas
zabawy.
3- 5
minut

2- 3
minuty

2- 3
minuty

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

CZWARTEK 14.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA WSI
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: CO ZWIERZĘTA DAJĄ LUDZIOM?
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/5eafc335c932350d2aebca19/interactive-image-co-zwierzeta-daja-ludziom
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, między stopami trzyma
piłkę.

Wykonanie: dziecko odrywa stopy i przyciąga kolana do klatki piersiowej
2.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w dłoniach piłka.
Kończyny dolne złączone
Wykonanie: dziecko zgina tułów, a piłkę przenosi w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch
3.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w rękach piłka
oparta na kończynach dolnych, kończyny dolne złączone.

Wykonanie: dziecko zgina tułów, dłonie z piłką przesuwa w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch

KÓŁKO PLASTYCZNE
TEMAT: KWIATY DLA MAMY
Zbliża się Dzień Matki. W tak piękny dzień dzieci obdarowują swoje mamy prezentami, a najchętniej
kwiatami. Wysyłam kilka propozycji. Ucieszę się również z Waszego pomysłu.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- MAKSYMILIAN J.
Maksiu – proszę Cię o posegregowanie nazw na dwie grupy: warzywa i owoce.

PIĄTEK 15.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA NA WSI
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO : CO ROBI WETERYNARZ ?
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/5eb0779ae4fac40d7fc763f8/interactive-image-weterynarz
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zwinnościowy tor przeszkód.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Kochani postarajcie się stworzyć domowy tor przeszkód, niżej podaje kilka możliwości
które możecie wykorzystać:
- przejście slalomem między butelkami
- czołganie się pod krzesłami
- skoki na jednej nodze
- przejście tip-topami po linii np. z taśmy malarskiej
- przenoszenie butelek z jednego końca pokoju na drugi
- bieg na czworaka pod stołem

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ: Zabawy muzyczno – ruchowe „ Co robi moja ręka?”
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 wspólnie te 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, dzisiaj kolejny cykl bezpośrednich zabaw z dzieckiem. Tym razem w wyliczance,
gestykulacja rąk odsłania przed dzieckiem różne możliwości jego własnej dłoni i palców. Dzięki takim zabawom
dziecko nauczy się nowych gestów i posiądzie ich precyzję.

* Proszę przeczytać dziecku tekst wyliczanki i wytłumaczyć, na czym zabawa polega. Rodzic czyta i pierwszy
wykonuje gesty a dziecko powtarza głos np. aj, aj. Dziecko stara się wyraźnie wypowiadać odgłosy. Ręce
powtarzają naprzemiennie: raz prawa, raz lewa reka
CO ROBI MOJA RĘKA?

Głaszcze - tak, tak

prawa ręka głaszcze lewą dłoń i na odwrót

Szczypie - aj, aj

prawa ręka delikatnie szczypie lewą dłoń i na odwrót

Łaskocze - gil gil

prawa ręka łaskocze lewą dłoń i na odwrót

Drapie - drap, drap

prawa ręka delikatnie drapie lewą dłoń i na odwrót

Klaszcze - klap, klap

klaszczemy obiema dłońmi

Pociera - szuru-buru

pocieramy dłońmi

Tańczy - hop-la

machamy prawa, lewą dłonią, potem dłonie machają razem

I ucieka - frrrrr

chowamy prawą rękę za plecami( pod stołem), potem lewą.

* Druga wersja wyliczanki jest podobna, zamieniamy tylko części ciała. Dłonie głaszczą , szczypią itd. w różnych,
dowolnych miejscach…brzuch, kolana, broda, uda…

3. DWIE RĘCE, 10 PALUSZKÓW
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
Na pianinie gram ( uderzamy palcami o stół ).
Ja dwie ręce mam ( pokazujemy dłonie ),
Na bębenku gram ( uderzamy dłońmi o kolana, po brzuchu itp. ).
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami ).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
I zaklaszcze wam ( klaszczemy w dłonie )
MIŁEJ ZABAWY!

REWALIDACJA INDYWIDUALANA- RAFAŁ P.
Drogi rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie.
1. OPOWIEDZ HISTORYJKĘ OBRAZKOWĄ „WIECZORNA TOALETA”.

Drogi rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie i zadawaj pytania. Czym myjemy ręce?, Czego
potrzebujemy, aby umyć zęby? Czym myjemy włosy? Dziecko powinno odpowiadać
prostymi zdaniami.
2. DOPASUJ PRZYBORY TOALETOWE DO CZYNNOŚCI NA OBRAZKACH.

