PONIEDZIAŁEK 22.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WAKACJE TUŻ, TUŻ
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KIEDY ZACZYNA SIĘ LATO?
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/5ee68be6a1a8010d900d4a52/interactive-image-kiedy-zaczyna-sielato

RELIGIA
KATECHEZA 1
TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą
wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię.
Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny sposób opiekowali
się nimi.
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak
pewien chłopiec był bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.
Lubię chodzić do kościoła
Bo w nim jest tak pięknie
Każdy przyjdzie, to się żegna
I zaraz uklęknie
W tym kościele świateł wiele
I grają organy,
Bo tu mieszka nasz Przyjaciel,
Jezus ukochany.
O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz.
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża
rodzina, do której należymy my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci
Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam
Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani,
siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd
świątyni i jej otoczenia. Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować
ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej choroby przyjść do kościoła.
Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8
Zadanie Dowiedz się pod jakim wezwaniem jest Twój kościół

REWALIDACJA- MAKSYMILIAN J.MAX PONIEDZIAŁEK
Temat: Wakacyjne powtórki matematyczne.

1) Wykonaj obliczenia

12+2= .......... 5+2= .......... 10+2= ..........
4+18= .......... 18+8= .......... 6+6= ..........
5+16= .......... 5+17= .......... 14+7= ..........
7+9= ..........

17+7= ..........
7+11= ..........

2) Rozwiąż zadania tekstowe.
Maja ma 13 lat, jej młodszy brat Tomek o 6 mniej. Ile lat ma Tomek? Napisz
odpowiednie działanie i podaj odpowiedź pisemną.

Odpowiedź: Tomek ma ..............................................

Marzena ma 11 lat, jej starsza siostra Ola o 7 więcej. Ile lat ma Ola? Napisz odpowiednie
działanie i podaj odpowiedź pisemną.

Odpowiedź:.......... ..............................................
Tosia ma 6 lat, jej starsza siostra Basia o 10 więcej. Ile lat ma Basia? Napisz odpowiednie
działanie i podaj odpowiedź pisemną.

Odpowiedź: Basia ma …………………………………

REWALIDACJA- RAFAŁ P. , JULIA A.
Rodzicu, przeczytaj dziecku poniższy tekst. Przygotuj pocztówkę i pomóż dziecku ją zaadresować do osoby , która ją
otrzyma. W pierwszej kolejności omówcie wspólnie, gdzie napisać adres, pozdrowienia i gdzie przykleić znaczek.
Poniżej zamieszczone są pozdrowienia, które dziecko powinno napisać po śladzie (zachęcam także do napisania
własnych pozdrowień). Rodzicu napisz ołówkiem na pocztówce poniższe lub własne pozdrowienia, a dziecko poprawi
je pisakiem po śladzie.

1. ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. CZAS WAKACJI TO CZAS ODPOCZYNKU I
RELAKSACJI. W TYM CZASIE KAŻDY Z NAS PAMIĘTA O OSOBACH KTÓRE
LUBI I ZA KTÓRYMI TĘSKNI.
CO MOŻNA ZROBIĆ ABY SPRAWIĆ KOMUŚ TAKIEMU PRZYJEMNOŚĆ?
NAJCZĘŚCIEJ WYSYŁA SIĘ WTEDY POCZTÓWKĘ Z POZDROWIENIAMI.
DZIŚ PRZYPOMNIMY SOBIE JAK NAPISAĆ POCZTÓWKĘ I JAK JĄ
WYSŁAĆ?

PRZYJRZYKJ SIĘ, W JAKI SPOSÓB ZAADRESOWAĆ POCZTÓWKĘ

OTO PRZYKŁADOWA POCZTÓWKA, KTÓRĄ MOŻNA ZAKUPIĆ
W KAŻDYM KIOSKU LUB NA POCZCIE.

2.
NAPISZ PO ŚLADZIE PONIŻSZE POZDROWIENIA
(lub napisz
własne z pomocą rodzica).
PAMIETAJ, ABY SIĘ PODPISAĆ IMIENIEM POD POZDROWIENIAMI.

SERDECZNE POZDROWIENIA PRZESYŁAM
Z RODZINNEJ MIEJSCOWOŚCI…………..(wpisz nazwę
swojej miejscowości).
…………………
Podpis
1.Z POMOCĄ RODZICA WYŚLIJ POCZTÓWKĘ . PAMIĘTAJ O ZAKUPIE I
PRZYKLEJENIU ZNACZKA. WRZUĆ JĄ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ.

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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa
– Siad skrzyżny, stopy podeszwami
opierają się o siebie, dłonie
nachwytem obejmują grzbiet stóp.
Ruch- Rozpieranie kolan łokciami
rozsuwanymi na zewnątrz,
z niewielkim opadem tułowia w
przód Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny,
dłonie na kolanach, ramiona ugięte
pod kątem prostym w stawach
łokciowych.
Ruch- Spychanie kolan w dół
ciężarem ciała i siłą ucisku rąk.
Powtórzenia: 2 serie po 6 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 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny krążek
tależ z kulkami zrobionymi z bibuły
lub papieru, trzymany oburącz przed
twarzą na lini brody. Ruch- Wdech
nosem i zdmuchniecie kulek papieru.
Powtórzenia: 3 powtórzenia.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja Wad Postawy. WSiP.
2. Malina H.: Wady Kończyn Dolnych. Kraków 1996 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad na krześle
(wysokość siedziska determinuje
stopień trudności ćwiczenia: im jest
niższe, tym trudniej), poduszeczka
między kolanami. Ruch-Wznos rąk
w gorę z jednoczesnym powstaniem
do pozycji wyprostowanej. a
następnie powrót do pozycji
wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana
były rozchylone na zewnątrz i stopy
były złączone.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle (po
stawy kolanowe), poduszeczka
między kolanami. Ruch- Pełny
wyprost nóg z jednoczesnym
zgięciem grzbietowym stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle,
trzymając stopami woreczek lub inny
przedmiot. Ruch- Rzut woreczka lub
innych rzeczy do koszyka czy
kubełka.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie.
Ruch- Marsz po linii prostej na
odcinku ok. 2 metrów: a) wykroczny;
b) skrzyżny w przód, tak by stopa
brzegiem zewnętrznym dotykała
linii. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

WTOREK 23.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WAKACJE TUŻ, TUŻ
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: LETNI UBIÓR.
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/5ee6920637584d0da62894fa/interactive-image-letni-ubior
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy terenowe.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
MAPA I UKRYTY SKARB
Urozmaicony podwieczorek? Możecie dać swoim dzieciom nawet słodycz, ale nie za darmo. Dziś zamiast
ulubionego batonika, dajcie córce, synowi mapę. Możecie ją narysować, Oznaczcie miejsce, gdzie ukryliście
podwieczorek. Zabawę można przeprowadzić w domu, ogrodzie, w parku, lesie
Kiedy znudzi nam się mapa, możemy zostawiać zagadki prowadzące do słodyczy

RELIGIA
KATECHEZA 2
TEMAT: JA I JEZUS NA WAKACJACH
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz
odpoczywać, bawić się, a Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać
się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej, a także w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy.
Jezus bardzo cię kocha i nigdy cię nie opuści.
Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka
radość dla ciebie. Nie zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często do Komunii
Świętej. Bądź wzorem dla innych!
Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c
Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

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. 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.

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.

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 ruchomość 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 u dzieci 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 zachowane-niestety 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, że
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, że dziecko
wszystko rozumie proszę ćwiczyć 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.

REWALIDACJA- JULIA A (WTOREK,) RAFAŁ P. (WTOREK I CZWARTEK), MAKS ( ŚRODA)
Drodzy rodzice proszę Was o pomoc w wykonaniu razem z Waszym dzieckiem masy mydlanej, która jest
dobrym pomysłem na nudę, ale i doskonałym ćwiczeniem rozwijającym koncentrację uwagi i motorykę
małą.
Jak zrobić masę mydlaną – przepis:
1 szklanka mydła w płynie
połowa kilograma mąki ziemniaczanej.
Wykonanie masy: do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, następnie dodajemy mydło. Wszystko razem
mieszamy. Dobrej zabawy.

ŚRODA 24.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WAKACJE TUŻ, TUŻ
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: CO SPAKOWAĆ DO WAKACYJNEJ WALIZKI?
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/5ee68ec69a05850d6d996075/interactive-image-co-spakowac-dowakacyjnej-walizki

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy bieżne z użyciem różnych przedmiotów.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Zwinny lider
Rodzic/dziecko prowadząc grupę wykorzystuje ukształtowanie terenu oraz naturalne przeszkody do
wykonywania ćwiczeń dodatkowych np. podbieg, zbieg, przyspieszenie, skok nad przeszkodą, slalom
między drzewami, itp., liderzy powinni się zmieniać co 1-2 min. (raz prowadzi mama, potem dziecko,
następnie tata itd.)
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie z piosenką „Pojedziemy na wycieczkę” , muzykujemy do piosenki

1.

2.

3.

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, DRODZY UCZNIOWIE po raz ostatni spotykamy się w tym roku szkolnym. Trudny
to był rok a szczególnie ostatnie miesiące, jednak wspólnie dotrwaliśmy do końca. Dzięki pomocy rodziców
mogliście bawić się na zajęciach z muzyki. Było inaczej niż w szkole, nie było naszych tańców, gry na
instrumentach, zajęć ruchowych i naszej relaksacji. Trudno przeprowadzać zajęcia muzyczne zdalnie, nie wszyscy
mieli dostęp do Internetu, jednak sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmiany. Mam nadzieję, że pracowaliście i
bawiliście się wspaniale, sami i z Rodzicem, który wam bardzo pomagał. Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za
wspólnie spędzony czas. Proszę o przesłanie udokumentowanej pracy, tej, którą udało Wam się zrobić i przesłanie
do wychowawcy.
Z otrzymanych już zdjęć i filmików widzę, że dzieci bawiły się super! 😊
Drodzy Rodzice, drogie dzieci, w tym ostatnim tygodniu wspólnie pobawimy się i będziemy muzykować
przy piosence „Pojedziemy na wycieczkę” . Jeżeli macie Państwo możliwość, kliknijcie w link z piosenką a
następnie przeczytajcie dziecku jeszcze raz słowa całej piosenki. Podczas czytania, dziecko wskazuje, jakie
przedmioty możemy wziąć na wycieczkę, nazywa je lub próbuje powtórzyć za Wami.

https://www.youtube.com/watch?v=VsBhRrL_xCo
„Pojedziemy na wycieczkę”
Każdy z nas zabierze z sobą dziś ekwipunek na najbliższe dni, koc i wędkę, okulary też.
Wszystko może przecież zdarzyć się. I latarkę także dobrze mieć, jeśli w ciemnym lesie zgubisz się.
Znajdziesz drogę do przyjaciół swych, bo nareszcie wyruszamy dziś!
Śpiewajmy: je, je - pojedziemy gdzieś daleko, je, je- szkoła znika już za nami, je, je-to wycieczka
wyczekana,
je, je-nasza pani roześmiana, je, je- cała klasa w autobusie, je, je-śpiewa głośno tak.
Każdy chciałby już na miejscu być, nie możemy się doczekać chwil,
w których zabaw czar otuli nas. Niech już nasz autobus dotrze tam!

4.

Posłuchajcie proszę jeszcze raz lub przeczytajcie tekst piosenki. Odpowiedzcie na pytania.
- Jakie sylaby powtarzają się w refrenie? Drogi Rodzicu, przeczytaj jeszcze raz ale tylko sam refren wyklaskując
i powtarzając wspólnie sylabę je - je. Zamiast klaskania wykorzystajcie instrument, który ostatnio zrobiliście 😊
- Czym dzieci jechały na wycieczkę? Odszukaj, nazwij i wskaż na ilustracji.

5.

Posłuchajcie piosenki jeszcze raz wspólnie śpiewając refren i grając na wykonanym instrumencie. Przeczytajcie
tekst piosenki wystukując refren na wykonanym instrumencie.

6. Kolejne zadanie jest skierowane do uczniów, którzy mają dostęp do Internetu. Są to zagadki środków
transportu.
Po kliknięciu w link pojawi się zdjęcie, potem cała nazwa, jej podział na sylaby i odgłos. Drogi Rodzicu, tutaj
będzie niezbędna Państwa pomoc. Po usłyszeniu nazwy pojazdu w sylabach np. sa–mo-chód zatrzymajcie filmik (
kliknijcie ekran w dowolnym miejscu) i wspólnie z dzieckiem spróbujcie wyklaskać i wypowiedzieć sylaby.
Dzieci niemówiące wyklaskują a rodzic rytmizuje nazwę. Ponownie kliknijcie w dowolne miejsce ekranu i
usłyszycie odgłos tego pojazdu.
Miłej zabawy 😊
- https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4

6.

Zadanie dla uczniów, którzy otrzymali wydrukowane karty pracy i nie maja dostępu do Internetu
Dziecko wycina sylaby nazwy pojazdów pod linią (2), odszukuje właściwą sylabę i nakleja (1). Dzieci, które nie
znają literek wykonują zadanie dopasowując obrazek do obrazka (3).

SA MO LOT
PO CIĄG

SA MO CHÓD
STA TEK

SA MO LOT
PO CIĄG

STA TEK

SAMO CHÓD
REWALIDACJA- JULIA A.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku tekst i porozmawiaj o lecie. Następnie odczytaj wyrazy, zapisz je do
zeszytu. Zadaniem dziecka jest poprawić wyrazy po śladzie i powiedzieć do czego służą te przedmioty.

LATEM ŚWIECI SŁOŃCE I JEST BARDZO CIEPŁO.
WKŁADAMY SUKIENKI, KRÓTKIE SPODENKI
I KOSZULKI Z KRÓTKIMI RĘKAWAMI ORAZ
KLAPKI LUB SANDAŁY.
CHRONIMY NASZE CIAŁO PRZED PALĄCYM SŁOŃCEM ,
WKŁADAJĄC CZAPKI Z DASZKIEM, KAPELUSZE,
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE.
ODSŁONIĘTE CIAŁ SMARUJEMY KREMEM OCHRONNYM.

KLAPKI

KAPELUSZ

OKULARY

SPODENKI

KREM

KOSZULKA

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
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 r

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. 23 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. 23 minuty przerwy.

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

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

CZWARTEK 25.06.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WAKACJE TUŻ, TUŻ
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI.
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/5eec73fc728a240d8aa53d1a/interactive-image-bezpieczenstwo-podczas-wakacji
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia z piłkami.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Zabawa w auta
Ćwiczy umiejętność poruszania się z piłką. Na wyznaczonym terenie (np. w obrębie kilku drzew czy na
połowie boiska) dziecko prowadzi piłkę i stara się na sygnał rodzica/ brata/ siostry wykonywać następujące
czynności:
– „HAMULEC” – zatrzymać się z piłkę
– „LUZ” – swobodne prowadzenie piłki
– „GAZ” – prowadzenie piłki w szybkim tempie
– „ŚWIATŁO CZERWONE” – zatrzymać się z piłką
– „ŚWIATŁO ŻÓŁTE” – przygotowanie do prowadzenie piłki (bieg w miejscu przy piłce)
– „ŚWIATŁO ZIELONE” – prowadzenie piłki.
Koszykówka naziemna
Pomysł na zabawę także w domu. Do gry potrzebny będzie kosz na zabawki lub wiaderko. Stojąc w
wyznaczonym miejscu (nie przekraczając wyznaczonej linii) staramy się na zmianę z dzieckiem trafiać piłką
do pojemnika. Doskonale sprawdzą się tutaj również małe piłeczki (jak w basenikach z piłkami) lub nawet
zwykłe klocki podzielone na kolory. Rodzic i dziecko oddaje 10 rzutów do pojemnika (każdy ma inny kolor
piłeczek), a potem odbywa się komisyjne liczenie ilości trafień danego koloru.

REWALIDACJA – MAKSYMILIAN J.
Drogi Maksiu – zbliżają się wakacje! Ostatnim zadaniem ode mnie jest podział poniższych wyrazów lub
wyrażeń na te, które związane są z wakacjami i na te, które łączą się z feriami zimowym. Umiesz je
posegregować? Powodzenia!
NARTY, SANKI, KLAPKI, BALSAM DO OPALANIA, SŁOŃCE I PLAŻA, LEŻAK, HAMAK, ŚNIEG,
ŁYŻWY, LODOWISKO, PŁYWANIE W JEZIORZE, ŻAGLÓWKA, CZAPKA Z DASZKIEM,
WEŁNIANA CZAPKA, RĘKAWICZKI.
WAKACJE

FERIE ZIMOWE

KÓŁKO PLASTYCZNE

Dzień dobry. To już ostatnie nasze spotkanie. Cieszę się, że braliście aktywny udział w
zajęciach kółka plastycznego. Wasze prace zawsze cieszyły moje oczy. Pozdrawiam Was
serdecznie i życzę udanych wakacji.
Temat ostatniego kółka to „Wakacje”. Proszę narysujcie, co byście chcieli zrobić podczas
wakacji (może to być coś nierealnego, to mają być marzenia, raz sobie pozwólcie, a
co☺). Życzę przyjemnej pracy i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Beata Markulak

