PONIEDZIAŁEK 01.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: RODZINA
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: PRAWA DZIECKA.
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/5ecdfbf4f568220d507572d0/interactive-image-prawa-dziecka

RELIGIA KATECHEZA 1
TEMAT: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W
takim domu wszyscy pamiętają, by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są
względem siebie szczerzy, nie krzywdzą się słowem ani czynem. Jezus dał każdemu z nas
obietnicę dotyczącą przyszłego mieszkania. To, czy się wypełni, zależy tylko od ciebie.
Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby
przygotować miejsce również dla ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej
decyzji. Pan Jezus pragnie ci w tym pomóc. Jeśli chcesz odczytać Jego bardzo dyskretne
drogowskazy, musisz być zawsze blisko Niego i często z Nim rozmawiać.
Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
Sprawdź swoją wiedzę
1. Jezus odszedł do nieba, by:
a) zostawić ludzi samych,
b) odpocząć,
c) przygotować nam tam miejsce.
2. Do nieba można trafić:
a) z pomocą balonu lub samolotu,
b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,
c) wypełniając kilka wybranych przykazań.
3. Jezus jest dla nas:
a) kimś, kogo nie możemy poznać,
b) bohaterem ciekawych opowiadań,
c) drogą, prawdą i życiem.
Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca
https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE

REWALIDACJA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Prawda – fałsz – czytam, więc wiem.
(na podstawie pakietu treningowego WSiP)
Wpisz podane wyrazy w odpowiednie ramki.
wiatr, wiosło, kalafior, czapka, rysunek, kredka, ognisko, woda

rodzaj męski (ten)

rodzaj żeński (ta)

rodzaj nijaki (to)

Przeczytaj tekst, a następnie otocz pętlą poprawne odpowiedzi na pytania.
Julia jest bardzo pilną uczennicą. Gdy wraca ze szkoły do domu, je obiad, a zaraz potem
siada do zadań domowych. W pierwszej kolejności odrabia zawsze język polski, bo
najbardziej go lubi. Najwięcej czasu potrzebuje na matematykę. Jeśli nie potrafi rozwiązać
jakiegoś zadania, co zdarza się bardzo rzadko, prosi o pomoc mamę. Julia najchętniej
zaczyna się bawić dopiero wtedy, gdy wszystkie lekcje ma już odrobione.
Czy mama czasem pomaga Julii w lekcjach?

TAK

NIE

Czy w pierwszej kolejności Julia odrabia matematykę?

TAK

NIE

Czy Julia bawi się od razu po przyjściu ze szkoły?

TAK

NIE

Czy Julia je obiad przed odrabianiem lekcji?

TAK

NIE

Podkreśl lub wskaż w tekście zdanie, które daje odpowiedź na poniższe pytanie.

Jaką uczennicą jest Julia?

REWALIDACJA- JULIA A., RAFAŁ P.
Drogi rodzicu, czytaj dziecku początek zdania i poproś dziecko, aby dokończyło zdanie.

1. DOKOŃCZ ZDANIA.
NAZYWAM SIĘ……………………………………………..
MIESZKAM W………………………………………………
LUBIĘ…………………………………………………………..
TĘSKNIĘ ZA………………………………………………….
POTRZEBUJĘ……………………………………………….
DZISIAJ NA OBIAD MAM OCHOTĘ ZJEŚĆ ……………………………………..
DZISIAJ POMOGĘ MAMIE ………………………....
Rodzicu, poproś dziecko, aby powiedziało, która jest godzina na poniższych zegarach.

2. KTÓRA JEST GODZINA?

TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P.
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni 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 na krześle, pięty uniesione czubki
palców dotykają podłogi.
Ruch- Przestawianie kolejno nóg do
przodu „marsz na palcach” i powrót do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę. Ruch-Maksymalne
podkurczenie palców stóp
(wytworzenie „tunelu” pod stopami).
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle. Stopy
oparte na podłodze.
Ruch- Naprzemienne podkurczanie i
prostowanie palców. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, dłonie
splecione na karku. Ruch- Wdech
nosem, z cofnięciem łokci,
ściągnięciem łopatek i wypukleniem
klatki piersiowej, a następnie wydech
ustami, z opadem tułowia w przód.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, nogi
wyprostowane, pięty oparte na
podłodze. Paluchy stóp złączone.
Ruch- Naciskanie paluchem jednej
stopy na palucha drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle.
Ruch- Uniesienie nóg nad podłogę i
dotknięcie podeszwą jednej stopy do
podeszwy drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 7) P.w.-Siad na krześle. RuchPrzesuwanie podkurczonych palców
jednej stopy po podudziu nogi
przeciwnej. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
lewą i prawą nogą.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch- Silne dmuchnięcie w piórko,
tak aby szybowało jak najdłużej w
powietrzu. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. Na podłodze,
przed stopami leży laska (kij od
„szczotki”), palce stóp zawinięte na
lasce. Ruch- Przesuwanie się w bok
krokiem dostawnym z przyciskaniem
palców do laski. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

WTOREK 02.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: RODZINA
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: OBOWIĄZKI DZIECKA.
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/5ece0aa9f938f80dac2f3a84/interactive-image-obowiazki-dziecka

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Chwyty piłki oburącz: odbitej, rzuconej, podanej.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.

Wykonaj poniższe ćwiczenia, powtórz kilka razy dla utrwalenia.





 W pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, chwyt – oburącz,
w pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie jak największej liczby klaśnięć, chwyt
oburącz,
w pozycji stojąc, podrzut piłki, wykonanie pełnego obrotu, chwyt oburącz,
z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie przysiadu podpartego, chwyt oburącz
w pozycji stojąc,
z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie siadu skrzyżnego, chwyt oburącz w
pozycji siadu,

RELIGIA- KATECHEZA 2
TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem,
i Ducha Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest
jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością,
są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy Trójcą Świętą.
Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”
W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla
nas stał się człowiekiem, i Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się
nami opiekuje i do którego modlimy się.
– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?
 dał nam cały świat
 posłał na ziemię Pana Jezusa
 jest najlepszym Ojcem
– Co robi dla nas Pan Jezus?
 umarł za nas na krzyżu
 karmi nas swoim Ciałem
 uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy
 umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej
– Co czyni dla nas Duch Święty?
 jest z nami w Kościele
 oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa
 daje nam siły do życia dobrocią i miłością
Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFYjDs

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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa Stanie. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w górę. Ruch –Skłon
tułowia w przód, wytrzymać ok. 4-6
sekund i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna
noga wyprostowana leży na podłodze,
druga noga ugięta, kolano
przyciągnięte do klatki piersiowej.
Ręce trzymają kolano nogi ugiętej.
Ruch- Przyciąganie rękoma kolano
ugiętej nogi do klatki piersiowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) 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.
Ćw. nr 4) P.w.-Siad prosty,
rozkroczny. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w górę. RuchSkrętoskłony tułowia, dotknięcie
dłońmi do jednej nogi. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy do
lewej i prawej nogi.

Bibliografia:
1.

Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 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 6 razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem. Ręce
w pozycji „skrzydełek” leża na
podłodze. Jedna noga ugięta oparta na
podłodze, druga noga wyprostowana
leży na podłodze. Ruch-Uniesienie
wyprostowanej nogi do pionu.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 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. nr 8) P.w.- Wypad z oparciem
kolana nogi zakrocznej na podłodze.
Tułów wyprostowany, pochylony w
przód. Ręce w pozycji „skrzydełek”
Ruch-Pogłębienie wypadu przez
ugięcie nogi wykrocznej i opuszczenie
bioder. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
prawą i lewą nogą.

REWALIDACJA- JULIA A., RAFAŁ P.( WTOREK, CZWARTEK), MAKSYMILIAN J.
( ŚRODA)

Uczniu , zobacz – Ola kupiła sobie lody. Co stało się z lodami. Popatrz na obrazki.
Drogi rodzicu przepisz poniższe zdania na małe karteczki. Zadaniem ucznia jest
poukładanie zdań zgodnie z kolejnością obrazków. (ŹRÓDŁO: OTO MY, wyd harmonia)

OLA KUPIŁA LODY.
OLA JEST SMUTNA, BO JEJ LODY SPADŁY NA ZIEMIĘ.
OLA POTKNĘŁA SIĘ I UPADŁA NA ZIEMIĘ.

LOGOPEDIA- RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J.
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 niemówiącemamy 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.
1. Aby prawidłowo używać głosek, lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich,
bądź ćwiczyć jedynie dziecku mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy
pamiętać, że ĆWICZENIA PODSTAWĄ PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ
WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE.
2. 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.
3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i
przetrzymujemy chwilę-5 razy.
4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją
sami domykamy wargi i ściskamy kilkakrotnie.
5. Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej
masować język i próbować unosić do góry.
6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze wodadzieci, 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

ŚRODA 03.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: RODZINA
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ETAPY ŻYCIA CZŁOWIEKA.
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/5ece0e0e8035300d8e160f65/interactive-image-etapy-zyciaczlowieka
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Rzuty małymi przedmiotami lewą i prawa ręką do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Przygotujcie: balony, butelki, puszki. Postępujcie zgodnie z opisem zabawy.
Pociski
Wieszamy na gałęzi drzewa nadmuchany balon. Uczestnicy zabawy ustawiają się na linii
rzutu, którą umieszczamy na około 10 kroków od drzewa. Każdemu graczowi przysługują
trzy rzuty. Za pociski mogą posłużyć woreczki, piłeczki, kamyczki. Należy policzyć każde
trafienie. Wygrywa gracz, który na swoim koncie będzie miał najwięcej trafień.
Rzuty do celu
Ustawiamy na murku, stoliku lub ławce puszki lub butelki plastikowe puste, mogą być też
kubeczki. Uczestnicy ustawiają się na linii rzutu. Każdy gracz otrzymuje trzy kamyczki
(woreczki, piłeczki). Należy strącić z murka jak najwięcej przedmiotów. Wygrywa
najbardziej celny gracz.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ: Utrwalamy wiadomości o instrumentach perkusyjnych na podstawie ” Bajki o ulicy dźwięków” 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, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst.
Bajka o ulicy dźwięków
Były sobie kiedyś dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty te mieszkały w sklepie muzycznym na
swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się na spacer w poszukiwaniu ulicy dźwięków. Nie wiedziały gdzie ta
ulica się znajduje, ale były tak ciekawe jak tam jest, że postanowiły jej poszukać. Aby było im przyjemniej
maszerować, wyruszyły wszystkie razem: dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty szły jedno za
drugim. Najpierw zaczęły grać dzwonki, następnie grzechotki, później bębenki, a na końcu tamburyna. Po długim
marszu były już tak zmęczone, że dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna grały bardzo cichutko. Dzwonki,
grzechotki, bębenki i tamburyna wydając te cichutkie dźwięki zaczęły rozumieć, gdzie jest ta ulica dźwięków –
dokładnie tam, gdzie stoją. Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna spoglądały na siebie i wspólnie stworzyły
cudowną melodię. Po chwili wyruszyły w drogę powrotną, ponieważ odnalazły już ulice dźwięków. Po długim
marszu pierwsze pożegnały się grzechotki. Zaraz po nich pożegnały się dzwonki, następnie tamburyna, a bębenki
były już tak zmęczone, że szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, do sklepu muzycznego. Teraz,
dookoła jest tak cicho jak makiem zasiał, a na ulicy dźwięków już nic nie słychać.

3.

Proszę teraz, aby dziecko odpowiedziało na pytania:
1. O jakich instrumentach jest bajka? Odszukaj je na
półkach
2. Jak się nazywał sklep, w którym mieszkały
instrumenty?|
3. Jak nazywa się ulica, której szukały instrumenty?
4. Który instrument pożegnał się pierwszy a który
ostatni?

4. Drogi Rodzicu, na zakończenie naszej bajki, zróbcie
sobie relaksację, kliknij w link i oglądnijcie występ
3 letniego chłopczyka, który gra na perkusji.
https://www.youtube.com/watch?v=ip-SnmDpH7s

Zadanie dla Maksa – wskaż i nazwij wszystkie
przedmioty, które znajdują się na półkach.

REWALIDACJA- JULIA A.
1. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. . Poprawnie nazwij zwierzęta leśne, podziel wyrazy na
sylaby klaszcząc w ręce. Odpowiedz pełnym zdaniem na poniższe pytania.

OLEK JEST W LESIE. CHŁOPIEC JEST CICHO,
BO W LESIE MIESZKAJĄ ZWIERZĘTA.
OLEK WIDZI RUDEGO
LISA.
TAM JEST DZIĘCIOŁ!
ON STUKA W DRZEWO.
TERAZ OLEK IDŹ OBOK DUŻEGO
MROWISKA.
O! MRÓWKA! JAKA ONA JEST MAŁA!
CICHO

DZIĘCIOŁ

DZIĘ-CIOŁ
- gdzie był Olek?
-dlaczego Olek w lesie jest cicho
-powiedz jak wygląda lis?
- powiedz jak wygląda dzięcioł?
- kto mieszka w mrowisku?

LIS

LIS

MRÓWKA

MRÓWK-KA

MROWISKO

MRO-WIS-KO

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe 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!
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 ok. 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 ok. 57 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.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP Warszawa 1998 r.

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.

TERAPIA RUCHOWA- RAFAŁ P.
Temat: Ćwiczenia 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: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowaSiad skrzyżny, plecy wyprostowane.
Głowa wyciągnięta w górę wzrok
skierowany przed siebie. Ręce
wyprostowane wyciągnięte w dół w
skos. Ruch- Przeniesienie
wyprostowanych rąk w tył z
klaśnięciem w dłonie za plecami.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce
oparte na kolanach. Ruch- Wdech
nosem- wyprost tułowia i uwypuklenie
klatki piersiowej, a następnie wydech
ustami z opuszczeniem głowy.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny, plecy
wyprostowane. Głowa wyciągnięta w
górę wzrok skierowany przed siebie.
Ręce w pozycji ”skrzydełek”. RuchWytrzymać w tej pozycji ok. 4-8
sekund. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze przy
biodrach. Ruch- Wdech nosem, z
przeniesieniem wyprostowanych rąk
górą do położenia na podłodze przy
głowie, a następnie wdech ustami, z
jednoczesnym przeniesieniem rąk do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia:
3 razy.
Bibliografia:
1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad skrzyżny,
ramiona w skurczu pionowym, dłonie
zaciśnięte w pięść. Ruch- Wdech
nosem- ramiona unosimy w górę,
otworzenie dłoni-wydech ustami,
ramiona wracają do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Siad skrzyżny. W
dłoniach trzymana oburącz laska lub
kij. Ruch- Przeniesienie laski na plecy
(za głowę) wytrzymanie w tej pozycji
ok. 4-8 sekund, a następnie
przeniesienie laski do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze przy
biodrach. Ruch- Wdech nosem, z
przeniesieniem rąk po podłodze w
stronę głowy, a następnie wydech
ustami, z jednoczesnym
przeniesieniem rąk do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany
w postawie skorygowanej. Ręce
wzdłuż tułowia. Ruch- Krok w przód
z zachowaniem postawy
skorygowanej. Uwagi: Pięty, biodra,
plecy i głowa przylegają do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

CZWARTEK 04.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: RODZINA
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZAJĘCIA MAMY, ZAJĘCIA TATY.
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/5ed01c33a03aff11fcaeccb1/interactive-image-zajecia-mamyzajecia-taty
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy naśladowcze.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Dziś pobawcie się z rodzeństwem bądź rodzicami. Losujecie osobę, która pierwsza
pokazuje ćwiczenie. Uczestnicy zabawy naśladują czynności i ćwiczenia, które pokazuje
dana osoba.
Propozycje ćwiczeń:
- podskoki
- skłony
- przysiady
- brzuszki
- rowerek
- nożyce
Czynności:
- mycie naczyń
- wycieranie kurzu
- odkurzanie
- jedzenie
- mycie się itd.

KÓŁKO PLASTYCZNE
Na dzisiejszych zajęciach zrobicie akwarium. Wiecie co to jest? Duże szklane
naczynie, w którym hoduje się rybki . Wykorzystajcie wszystko, co może się
nadawać ( może macie muszelki znad morza, może mama pozwoli pomalować
większy słoik). Wysyłam kilka propozycji, ale oczywiście własne pomysły mile
widziane. Pozdrawiam

REWALIDACJA- MAKSYMILIAN J.

MAKSIU, WYKONAJ PONIŻSZE POLECENIE. JEŚLI BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ POMOCY, POPROŚ MAMĘ, Z PEWNOŚCIĄ
WSPÓLNIE DACIE RADĘ! POWODZENIA!

PIĄTEK 05.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: RODZINA
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: DRZEWO GENEALOGICZNE.
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/5ed02ec8dbd44e121590efd7/interactive-image-drzewogenealogiczne
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy bieżne i skoczne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.

Skoki wróbelka

Dzieci podskakują obunóż jak wróbelki i przesuwają się z miejsca na miejsce w dowolnym
kierunku. Po kilku podskokach wykonują kilka zwykłych kroków i tak na zmianę pewną
ilość razy.

Dziś możecie poćwiczyć skacząc na skakance jeśli potrafisz ( jeśli nie spróbuj), jeżeli
posiadasz trampolinę poskacz na trampolinie.
Rozłóż sznurek, linę poskacz przez sznurek. Udanej zabawy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
2. TEMAT ZAJĘĆ: Rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych po brzmieniu i wyglądzie”
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 Julii I Rafała. Kliknij proszę w poniższy link i oglądnijcie wspólnie krótki Poranek Muzyczny, który
odbył się dla dzieci małych i dużych w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. Wezmą w nim udział dzieci bardzo małe i
większe. Zwróćcie uwagę, że na instrumentach można wydawać różne głosy zwierząt i różne odgłosy.
Posłuchajcie tez króciutkiej bajki ilustrowanej instrumentami o słoniku Babarze
https://www.youtube.com/watch?v=hrlypdHkXnM

3. Zadanie dla Julii i Rafała. Drogi Rodzicu, kliknij w link i spróbujcie odgadnąć, jaki to instrument?

Na początku będą to
instrumenty inne, niż te, które poznaliśmy, ale na pewno je odgadniecie, potem już będą zagadki o instrumentach
perkusyjnych.
https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI

4. MAKS. Nazwij i połącz instrument z właściwą nazwą.

REWALIDACJA- RAFAŁ P.
Rodzic czyta dziecku wyrazy, a dziecko wskazuje obrazek pasujący do wyrazu.

1. DOPASUJ OBRAZEK DO WYRAZU.

MASECZKA

WIRUSY

PRZYŁUBICA

Drogi rodzicu, przeczytaj dziecku tekst. Następnie czytaj pytania i czekaj, na odpowiedź dziecka.

2. POSŁUCHAJ TEKSTU. ODPOWIEDZ NA PYTANIA.

Mama Bartka powiedziała, że Bartek nigdy nie choruje.
Zawsze myje ręce przed jedzeniem i po wyjściu z toalety.
W plecaku ma żel antybakteryjny. Teraz przyjeżdża do szkoły
w przyłubicy. Dba o zdrowie, ponieważ wie, że wirusy i
bakterie potrafią wywołać różne choroby.
3. ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO TEKSTU.
-W KTÓREJ ŁAWCE SIEDZI NOWY KOLEGA?
-JEKIEGO KOLORU MA PLECAK?
-JAK MA NA IMIĘ NOWY KOLEGA?
-SKĄD PRZEPROWADZIŁ SIĘ BARTEK?
-W CZYM PRZYJEŻDŻA DO SZKOŁY BARTEK?

