PONIEDZIAŁEK 15.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: JA JAKO KONSUMENT
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SKĄD LUDZIE MAJĄ PIENIĄDZE?
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/5eda2c228adbb80d10fddb4e/interactive-image-skad-ludzie-biorapieniadze
KATECHEZA 1
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Dziś w przypowieści, którą Pan Jezus do nas skierował, poznamy wielką dobroć i miłość
Boga wobec wszystkich ludzi.
Posłuchajcie http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32
Ojciec przyjął syna marnotrawnego z wielką z radością. Nie robił mu wymówek, choć miał
do tego powody. W swej wielkiej miłości urządził ucztę, aby wszyscy domownicy cieszyli
się z powrotu syna. Wyobraźcie sobie, co czuł ten młodzieniec, gdy był w ramionach ojca i
podczas uczty wyprawionej na jego cześć. Syn marnotrawny po zastanowieniu się nad
swoim życiem pragnął zmienić swój sposób myślenia i postępowania. Bóg także pragnie
nawrócenia nas wszystkich. Chce, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jego
Syna. Drogą naszego powrotu do Boga jest sakrament pokuty.
Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0
Zadanie
W ciszy powiedzmy Panu Bogu, z czego chcemy się poprawić. Pomódlmy się do Matki
Bożej o łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników, szczególnie dla tych, którzy już
dawno nie korzystali z sakramentu pokuty.

REWALIDACJA- MAKSYMILIAN J.
Temat: Mój dom
Przeczytaj tekst i połącz go z odpowiednią ilustracją.

Dom jest w Zalesiu,
małej wsi obok dużego lasu.
To dom parterowy.

Dom jest w stolicy, oddalony od centrum.
Niedaleko jest ulica, a na niej pełno aut.

Dom jest w Nysie. Nysa to małe miasto.
Dom to blok z balkonem. Obok jest park.

Dom jest we Wrocławiu. Wrocław to wielkie miasto z
tramwajami, autobusami. Dom to wieżowiec.

zad. 2 Napisz, gdzie Ty mieszkasz. Czy Twój dom jest domkiem jednorodzinnym czy mieszkasz w bloku?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- 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 6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce wzdłuż
tułowia leżą na podłodze. RuchPrzyjęcie postawy skorygowanej, ze
szczególnym uwzględnieniem elongacji
kręgosłupa i równego ustawiania
barków. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Głowa
wyciągnięta, wzrok skierowany w górę.
Ręce wzdłuż tułowia leża na podłodze.
Pod barkami podłożone złożone
ręczniki lub woreczki. Rodzic w siadzie
klęcznym przy głowie dziecka. RuchDociśnięcie barkami złożonych
ręczników do podłogi. Rodzic próbuje
wyciągnąć ręczniki. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. nr 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.

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Stanie w
postawie skorygowanej z
woreczkiem na głowie lub
książką. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy
skorygowanej i z utrzymaniem
woreczka na głowie na odcinku
ok. 2 metrów. Powtórzenia: 4
razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Stanie tyłem do
ściany w postawie skorygowanej.
Ruch-Krok w przód z
zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. nr 7) 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 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do
ściany. Pięty, biodra, plecy i
głowa przylegają do ściany. Ręce
wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Powolne przejście do
półprzysiadu, z kontrolą
przylegania pleców do ściany i
zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.

REWALIDACJA- JULIA A. , RAFAŁ P.
Rodzicu, pomóż dziecku w prawidłowych obliczeniach.
1. Oblicz ile jest pieniędzy w każdym rzędzie. Możesz skorzystać z kalkulatora.

WTOREK 16.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: JA JAKO KONSUMENT
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ETYKIETA ZACHOWANIA W SKLEPIE.
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/5edd17417ffdde0d798c2099/interactive-image-etykietazachowania-w-sklepie
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.W pozycji stojącej – wyrzut piłki w górę, przysiad, chwyt piłki (piłka nie powinna spaść
na parkiet).
2.Rzut piłkami na odległość
3.Rzut piłkami do celu ( rzuty do obręczy , kosza, kartonu)
Poproś rodzica lub rodzeństwo, aby poćwiczyli z Tobą rzuty z przed klatki piersiowej.
Policz ile razy udało się wam rzucić piłkę bez upadku na ziemię.

RELIGIA
KATECHEZA 2
TEMAT: SERCE JEZUSA JEST DOBRE DLA NAS WSZYSTKICH
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Każdy z nas ma w swojej piersi serce. I te nasze serca biją ciągle, abyśmy mogli żyć.
Czasami ludzie mówią, że ktoś komuś daje swoje serce na dłoni. Oznacza to, że kto ma
bijące serce, ten żyje i może robić coś dobrego dla innych ludzi.
Kiedy spojrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, z łatwością znajdziemy na
nim Serce Pana Jezusa. Jest ono znakiem miłości Pana Jezusa do każdego z nas.
Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni i wygląda tak, jak gdyby chciał je nam oddać. To
znaczy, że Pan Jezus jest zawsze gotowy uczynić dla każdego z nas coś dobrego. A
dlaczego? Bo bardzo nas kocha.
Zaśpiewaj dla Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY

Zadanie
Wytnij serce i z pomocą Rodzica wyklej je materiałami dostępnymi w domu.

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.
Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

MAX WTOREK

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
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.

Zdjęcie/Rysunek

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. 3-5 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. 5-10 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. nr 5) P.w.- Leżenie
przodem. Nogi
wyprostowane złączone.
Ręce wzdłuż tułowia. Głowa
uniesiona, wzrok skierowany
w podłogę. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany
kocyk lub ręcznik.
Ruch: Unoszenie i
opuszczanie głowy. Uwagi:
W czasie ćwiczenia klatka
piersiowa powinna przylegać
do podłogi. 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. 3-6 sek.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy lewą i prawą
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.- 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.

REWALIDACJA – JULIA A.
Drogi rodzicu, proszę o przerysowanie sylwetki na kartkę. Zadaniem Julki jest narysowanie
w sylwetce siebie. Julio, jaka będziesz? Wesoła, a może smutna?

REWALIDACJA- RAFAŁ P. ( WTOREK, CZWARTEK), MAKSYMILIAN J. (ŚRODA)
RODZICU POPROŚ DZIECKO, ABY WYMIENIŁO TYLKO ZDROWE PRODUKTY,
KTÓRE ZAPAKUJE DO KOSZYKA.

A TERAZ RAFAŁ, MAKS OPOWIEDZCIE HISTORYJKĘ ,, JAK ZROBIĆ ZAKUPY?”

LOGOPEDIA – RAFAŁ P., MAKSYMILIAN J.
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania
mowy,utrwalania już prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo
proszę codziennie 2 lub 3 razy usprawniać ruchomośc w/w aparatu. Rano szczoteczką do
mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu zębów okrężnymi ruchami masować
język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz prawy i lewy.
Kolejnym ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami
wszystkie miejsca,wargi,broda,miejsca przy skroniach,czoło,pod nosem-po 2,3 razy
dziennie. Te proste ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub przed umyciem
zębów. Każdego dnia bardzo proszę również ćwiczyć rozumienie udzieci proste i
złożone,ponieważ wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach jest zaburzone-nawet u dzieci
dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone rozumienie niestety też jest zaburzone i
często skupiamy się na mowie,a rozumienie gdy wydaje nam się,że jest zachowaneniestety jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń
do złożonych u dzieci mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku połozyć na stole
lub trzymać w ręku i kazać pokazać z dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka,auto i
kubek,długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i nazwać/zwłaszcza u dzieci z
zaburzeniami widzenia,niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie sprawdzające i
utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni
kubek,jest na półce i połóż tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy,ze zaburzone
złożone rozumienie i należy wyćwiczać-a większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo
złożone rozumienie ma zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole kilka
przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weż do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne
proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by schować długopis w tej kartce
,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do piórnika a z piórnika wyciągnąć ołówek i
gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia,nawet jeśli myślimy i wiemy,ze dziecko wszystko
rozumie proszę cwiczyć proste,złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa
przedmioty pokazać i niech wskazują,potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten
sposób i gnozję czyli rozpoznawanie,pamięć,koordynację,uwagę i pozostałe funkcje.
Często proste ćwiczenia dają znacznie lepsze efekty w stymulacji mózgu.
Twardochleb Zofia.

ŚRODA 17.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: JA JAKO KONSUMENT.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SKĄD ZAKUPY W SKLEPIE SPOŻYWCZYM.
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/5edd1d799543960d59dbfd44/interactive-image-zakupy-w-sklepiespozywczym

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA - ( ŚRODA, CZWARTEK)
TEMAT ZAJĘĆ: Sami robimy instrumenty perkusyjne

1.

2.

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.
Drogi Rodzicu, w tym tygodniu zamieniamy się w konstruktorów instrumentowo perkusyjnych. Nie trzeba wcale
kupować drogich instrumentów, wystarczy coś, co zwykle wyrzucacie a stworzycie Państwo razem z dziećmi
cudowne instrumenty, które sprawią im dużo radości.
Poniżej przedstawiam Państwu propozycję łatwych i szybkich w wykonaniu instrumentów, które na pewno
spodobają się Waszym dzieciom. Wykonane są z tego, co każdy z Was znajdzie u siebie w domu, materiały można
dowolnie zamieniać. Być może będzie potrzebna pomoc męskich rąk, bardzo zachęcam panów do pomocy. Samo
tworzenie domowych instrumentów jest świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu a wieczorne
koncertowanie może przynieść sporo śmiechu i dobrej zabawy. Proszę wybrać, który instrument chcecie Państwo
zrobić z Waszymi dziećmi. A może dzieci z Państwa pomocą wymyślicie swój instrument i go wykonacie???
BYŁOBY SUPER!!!
PROSZĘ WYKONAĆ ZDJĘCIE I PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY. POWODZENIA!

BĘBEN Z PAŁECZKAMI
Dużą puszkę po ciastkach ozdabiamy np. oklejamy tkaniną. Za pomocą ostrego szpikulca lub wiertarki wykonujemy
dwie dziurki a następnie przewlekamy przez nie sznurek. Na kredki lub patyczki wkręcamy korki po winie i
ozdabiamy taśmą.

GRZECHOTKA
Tekturową rolkę po ręczniku 1-razowym zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy nasiona (np.
groszek, ryż, kaszę) i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.

WIRUJĄCY BĘBEN
Z tektury wycinamy dwa koła. Do wewnętrznej części koła przyklejamy kredkę lub patyk oraz sznurki z koralikami,
smarujemy mocnym klejem do papieru i przykrywamy drugim kołem. Zostawiamy do sklejenia pod obciążeniem po
czym malujemy lub przyklejamy kolorowy papier i ozdabiamy.

MARAKASY Z ŁYŻEK
Do jajka niespodzianki wsypujemy nasiona. Między dwie łyżki wkładamy jajo, całość oklejamy ozdobną taśmą.

BĘBEN I GRZECHOTKA W JEDNYM
Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy w miejscu gdzie kończy się jego podłużna część. Naciągamy
go na wymalowaną puszkę. Na tym bębenku można grać dłonią, pałeczką, uderzając i potrząsając.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Bezpieczne wakacje. Propozycja gier i zabaw na świeżym powietrzu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Kochani na początek kilka informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji. Przeczytajcie uważnie
teksty do każdego rysunku.

Wiecie już jak należy się zachować podczas wypoczynku nad wodą?
Przedstawiam wam propozycję zabaw nad wodą, ale większość z nich można wykorzystać bawiąc się nie
tylko nad wodą, ale też na podwórku:
1. Kopanie dziury
Organizujemy zawody, w których trzeba wykopać najgłębszą dziurę w piasku. Można potem sprawdzić, czy
zmieści się w niej dorosła osoba, bądź jak szybko uda nam się wspólnie wypełnić ją wodą.
2.
Mini Golf
W piasku zakopujemy plastikowe kubki tak, by było widać ich otwory. Kupujemy też piłeczkę, bądź
znajdujemy jakąś niedużą w zabawkach, które dzieci już mają. Potem wyznaczamy cele, do których trzeba
trafić.
Potrzebne: kubki i piłeczka lub zestaw do golfa.
3. Golfowe freesbee
Zabawa polega na tym, że bierzemy frisbee i rzucamy nim do celów. Tworzymy je za pomocą rzeczy, które
ze sobą przynieśliśmy – toreb, ręczników czy parasola. Można też wykopać dziurę w ziemi. Aby małe dzieci
nie zrezygnowały szybko z gry, pozwalamy im stanąć bliżej celu.
4. Przenoszenie wody
To zabawa, w której urządzamy dzieciom wyścigi. Otrzymują po plastikowym kubeczku, łyżce czy muszli,
mają nabrać nimi wodę i jak najszybciej przynieść ją do wiaderka, które stoi na plaży. Oczywiście wygrywa
ten, kto doniesie zawartość, nie rozlewając jej po drodze!

5. Puszczanie latawca
Dzieciaki to uwielbiają. Potrafią spędzić kilka godzin próbując wzbić latawiec w powietrze, a potem go
utrzymać. To świetna zabawa dla całej rodziny.
6. Plażowe kręgle.
Ustawiamy puste butelki bądź zakupiony zestaw do kręgli. Jaka jest przewaga takiej zabawy nad tą
profesjonalną w kręgielni? Można biegać boso i unika się noszenia butów, które przed nami miały na
nogach setki osób. Pamiętajmy, by mniejszym dzieciom nieco ułatwić zabawę – niech staną bliżej kręgli.
Dla wszystkich jest to świetny trening rzucania do celu.
7. Puszczanie baniek.
Plaża to idealne miejsce do robienia mydlanych baniek. Jeżeli płyn rozleje się przez przypadek na skórę lub
strój kąpielowy – wystarczy wskoczyć do wody i się umyć. Dzieci biegają, skaczą i zazwyczaj starają się
rozbić jak najwięcej baniek.
8. Poszukiwanie skarbu.
Przygotowujemy listę skarbów, które dzieci mają znaleźć na plaży. Mogą to być np. patyki, muszle,
bursztyny, kamyczki. Dziecko otrzymuje wiaderko na znaleziska i listę na tyle długą, by było w stanie sobie
z nią poradzić.
9. Aniołki na piasku.
Skoro można tworzyć aniołki na śniegu, dlaczego by nie spróbować robić je również na piasku? Dzieciom
nie będzie przeszkadzać piasek we włosach. Poza tym, można potem od razu wskoczyć do wody!
10.Bałwan z piasku.
To kolejna alternatywa dla zimowej zabawy w robienie bałwana ze śniegu. Postać można ozdobić
wszystkim tym, co dzieci znajda na plaży.
11. Picasso na plaży.
Rękami, kijkiem, łopatką albo kamieniem rysujcie obrazy na piasku, albo twórzcie napisy. Sięgnijcie po
skarby znalezione na plaży.

REWALIDACJA -JULIA A.

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku czytankę . Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć na
poniższe pytania z tekstu.

LATEM JEST DUŻO OWOCÓW.
ZBIERAMY JE W SADZIE, OGRODZIE I LESIE.
W SADZIE ROSNĄ CZEREŚNIE I WIŚNIE.
W OGRODZIE NA KRZAKACH ROSNĄ TRUSKAWKI, POZIOMKI,
MALINY, AGREST I PORZECZKI.
W LESIE LATEM ZBIERAMY JAGODY.
ŚWIEŻE OWOCE ZJADAMY PO UMYCIU.
MOŻEMY Z NICH TAKŻE ZROBIĆ : DŻEMY, KOMPOTY, SOKI, LODY
LUB UPIEC CIASTO.
Odpowiedz na pytania:
-Gdzie latem zbieramy owoce?
-Jakie owoce zbieramy w sadzie ?
-Jakie owoce zbieramy w ogrodzie?
-Jakie owoce zbieramy w lesie?
-O czym należy pamiętać przed zjedzeniem owoców?
-Co robimy z letnich owoców?
2. Roszicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Jakie owoce są w koszyku ? Wymień.

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

1.

2.
3.
4.

Opis ćwiczenia

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik,
ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało,
oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi:
Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i
wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się
wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z
jednoczesnym wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez
usta. Rodzic pomaga wykonać ćwiczenie.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy
podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla
siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak
trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do
pośladków, przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku.
Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku
pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się
dół (do pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują
się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do
pozycji wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga
ręka, ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i
przekładamy na wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy
w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce
relaksacyjnej.

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

Czas
4- 5 minut

4- 5 minut

4-5
powtórzeń

15- 20
minut

TERAPIA RUCHOWA- MAKSYMILIAN J.

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
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
górę. 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. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok. Ruch- Uniesienie
nóg z próbą dotknięcia kolanami do
jednej ręki. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na lewą i prawą stronę.
Ćw.4) P.w.- Stanie. Ruch-Marsz po
pokoju z wykonywaniem
następujących ruchów: wdech nosem
z jednoczesnym uniesieniem rąk w
górę i wydech ustami z jednoczesnym
opuszczeniem rąk w dół
Powtórzenia: 3 razy.

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

Zdjęcie/Rysunek

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.
Ruch- Toczenie 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.

CZWARTEK 18.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: JA JAKO KONSUMENT.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZAKUPY W SKLEPIE ODZIEŻOWYM I OBUWNICZYM.
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/5edd3864af9e120d747c4232/interactive-image-zakupy-w-sklepie-odziezowym-iobuwniczym

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Zabawy bieżne i skoczne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Witam was moi mili. Pamiętacie zabawę Kierat? Pogoda na dworze sprzyja spacerom, więc zachęcam do
zabawy np. podczas pobytu w lesie lub na działce.
Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych:
krzesło, miotła, sznurek.

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza na polanie, lesie, działce 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.

KÓŁKO PLASTYCZNE
Na dzisiejszych zajęciach wykleicie kontury zwierząt egzotycznych. Do wyklejania mogą
posłużyć kulki z plasteliny lub bibuły, jak również wszelkiego rodzaju ziarna. Wysyłam
propozycje moich ulubionych zwierząt egzotycznych, jeżeli lubisz inne zwierzę, możesz
oczywiście je wykleić. Życzę przyjemnej zabawy i pozdrawiam serdecznie.

REWALIDACJA- MAKSYMILIAN J.
MAKSIU W KAŻDYM PROSTOKĄCIE SKREŚL 1 RZEZC, KTÓRA NIE PASUJE DO POZOSTAŁYCH.
NAPISZ JEJ NAZWĘ NA KARTCE.

A TERAZ MAKSIU ODSZYFRUJ ZAKODOWANE ZDANIE. W MIEJSCE FIGUR WSTAW
ODPOWIEDNIE SYLABY. ZAPISZ ZDANIE. NARYSUJ OWOCE, KTÓRE KUPIŁA DZIEWCZYNKA.

PIĄTEK 19.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: JA JAKO KONSUMENT
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZNAM WARTOŚĆ PIENIĘDZY.

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/5edd3a24c4c47d0d72cdd7ef/interactive-image-znam-wartosc-pieniedzy
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat Zabawy terenowe.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Dziś zaproponuję wam zabawę, którą można wykorzystać nawet podczas grilla rodzinnego, czy urodzin.
Ukryty skarb
W zabawę może zaangażować się cała rodzina. Podzielcie się na zespoły. Każda drużyna przygotowuje
skarb, który ukrywa oraz mapę- wręcza ją przeciwnikowi.
Do butelki/worka włóżcie pamiątki, kamyczki, zdjęcia (co chcecie) zakopcie w charakterystycznym miejscu
skarb. Zróbcie też mapę, gdzie zakopano „skarb”.
Wygrywa ta drużyna, która pierwsza odnajdzie Skarb. Dobrej zabawy.

REWALIDACJA- RAFAŁ P.
Rodzicu, usiądź z dzieckiem. Wyjmij pieniądze jakie masz w skarbonce czy portmonetce. Pokaż dziecku jak
ma wykonać to zadanie. Wspieraj podczas wykonywania zadania, pochwal i na koniec daj nagrodę.

1.POSEGREGUJ PIENIĄDZE. POUKŁADAJ JE ODDZIELNIE.

