Materiały na zdalne nauczanie dla klasy I PdP wychowawca – A. Wojciechowska za okres 29-31.03.2021 r.
PONIEDZIAŁEK 29.03.2021 R.
1,2,3. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Temat: Wielkanocny koszyczek.
Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu.

Witam! Proszę rodziców o przeczytanie pytań i nadzór podczas wykonywania przez ucznia zadań. Bardzo dziękuję.

• Wymień pokarmy, które znajdują się w wielkanocnym koszyczku. Przeczytaj poniższe wyrazy: BARANEK

PISANKI, BABKA, KOSZYK, ZAJĄC, PISANKA, KIEŁBASA, SÓL, PIEPRZ.
• Co oprócz pokarmów znajduje się w koszyczku?
• Co będzie w twoim koszyczku? Dokończ zdanie. Skorzystaj z wyrazów: BARANEK, JAJKA, BABKA,
ZAJĄCZEK, KIEŁBASA. KURCZACZEK, SZYNKA, BAZIE, MAZUREK,
W KOSZYKU JEST……………….

• Wpisz wyniki odejmowania.
• Jakie litery kryją się w jajkach? Pierwsza litera to P,

4. ZAJĘCIE ROZWIJAJACE KOMUNIKOWNAIE SIĘ

Temat: Wielkanocny koszyczek. Ćwiczenia w pisaniu.

• Podpisz rysunki.

JULIA ARKUSZEWSKA ZADANIA:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Temat: Wielkanocny koszyczek.

Witam! Proszę rodziców o przeczytanie pytań i nadzór podczas wykonywania przez Julię zadań. Bardzo dziękuję.

• Wymień pokarmy, które znajdują się w wielkanocnym koszyczku. Przeczytaj sylabami

BA-RA-NEK, JAJ-KA
• Co oprócz pokarmów znajduje się w koszyczku?
• Jakie produkty znajdują się w twoim koszyczku?

zajęcia rozwijające komunikowanie się
Temat: Ćwiczenia w czytaniu sylab.
Proszę rodziców o głośne czytanie sylab. Zadaniem Julii jest powtarzanie sylab.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Temat: Ćwiczenia w liczeniu.
• Policz poniższe pokarmy.
Proszę rodziców o przeczytanie córce polecenia i nadzór podczas wykonywania zadania.
Bardzo dziękuję za współpracę.

5,6,7. PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
DRODZY UCZNIOWIE. NADCHODZĄ ŚWIĘTA WIELKANOCNE. PROSZĘ WAS ABYŚCIE W RAMACH PRZEDMIOTU
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY WZIĘLI AKTYWNY UDZIAŁ W PRYGOTOWANIACH DO ŚWIĄT. POMÓŻCIE W
SPRZATANIU DOMU:
- POSPRZĄTAJCIE SWÓJ POKÓJ,
- WYNIEŚCIE ŚMIECI,
- POWYCIERAJCIE KURZE,
- ODKURZCIE DYWANY.
JEŚLI MACIE INNE OBOWIĄZKI WYKONAJCIE JE I PRZYŚLIJCIE ZDJĘCIA.
WTOREK 30.03.2021 R.
1,2. PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
DRODZY RODZICE. WŁĄCZCIE UCZNIÓW W PRZYGOTOWANIE POTRAW ŚWIĄTECZNYCH. OMÓWCIE JAKIE PRODUKTY
SĄ DO TEGO POTRZEBNE. ZRÓBCIE WSPÓLNIE LISTĘ ZAKUPÓW. ZAPLANUJCIE JAKIE POTRAWY PRZYGOTUJECIE.
POMOGĄ WAM TE OBRAZKI:

DOPASUJ ETYKIETY DO ZDJĘĆ.
GOTUJCIE WSPÓLNIE. WYŚLIJCIE ZDJĘCIA.

3,4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Temat: Wielkanocny koszyczek.
Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu.

Witam! Proszę rodziców o przeczytanie pytań i nadzór podczas wykonywania przez ucznia zadań. Bardzo dziękuję.

• Wymień pokarmy, które znajdują się w wielkanocnym koszyczku. Przeczytaj poniższe wyrazy: BARANEK

PISANKI, BABKA, KOSZYK, ZAJĄC, PISANKA, KIEŁBASA, SÓL, PIEPRZ.
• Co oprócz pokarmów znajduje się w koszyczku?
• Co będzie w twoim koszyczku? Dokończ zdanie. Skorzystaj z wyrazów: BARANEK, JAJKA, BABKA,
ZAJĄCZEK, KIEŁBASA. KURCZACZEK, SZYNKA, BAZIE, MAZUREK,
W KOSZYKU JEST……………….

• Wpisz wyniki odejmowania.
• Jakie litery kryją się w jajkach? Pierwsza litera to P,

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

zajęcia rozwijające komunikowanie się
Temat: Wielkanocny koszyczek. Ćwiczenia w pisaniu.
• Podpisz rysunki.

JULIA ARKUSZEWSKA ZADANIA

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Temat: Wielkanocny koszyczek.

Witam! Proszę rodziców o przeczytanie pytań i nadzór podczas wykonywania przez Julię zadań. Bardzo dziękuję.

• Wymień pokarmy, które znajdują się w wielkanocnym koszyczku. Przeczytaj sylabami

BA-RA-NEK, JAJ-KA
• Co oprócz pokarmów znajduje się w koszyczku?
• Jakie produkty znajdują się w twoim koszyczku?
zajęcia rozwijające komunikowanie się
Temat: Ćwiczenia w czytaniu sylab.
Proszę rodziców o głośne czytanie sylab. Zadaniem Julii jest powtarzanie sylab.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Temat: Ćwiczenia w liczeniu.
• Policz poniższe pokarmy.
Proszę rodziców o przeczytanie córce polecenia i nadzór podczas wykonywania zadania.
Bardzo dziękuję za współpracę.

6. RELIGIA

Katecheza
Temat: Śpiewamy Zmartwychwstałemu radosne „Alleluja”
Rozpoczynając dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Poniżej podaje link
https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs
Po wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami:
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ…..
BLASKIEM JAŚNIEJE NOC….

DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE
CHRYSTUSA” poniżej podaje link
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
Drodzy Rodzice
Bardzo proszę zachęćcie swoje Dzieci do przygotowania Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie
pobłogosławiony w Wielką Sobotę.
Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed Świętami Wielkanocnymi przyjmij Państwo i Drodzy
Uczniowie życzenia :
…Aby Zmartwychwstały Pan błogosławił na każdy nadchodzący dzień.
Życzę wiele prawdziwej radości, ogromu miłości i ludzkiej życzliwości, dla Ciebie
i całej Rodziny.
Z zapewnieniem o modlitwie
Katechetka

7. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków rzucanych.
Przyrządy i przybory: woreczek, miska, piłeczka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P; Krążenia RR- ramiona
bioder L i P.
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw.1 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w siadzie
Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. Dziecko siedzi na
skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca worek w górę i stara krześle chwyta stopą woreczek i stara się
się złapać.
wycelować w tarczę.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
P.w. – pozycja
-przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3 razy)
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę. Dziecko w siadzie
podpartym trzyma woreczek stopa i stara się rzucić
jak najwyżej.

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko w siadzie
skrzyżnym RR w bok. W jednej trzyma woreczek.
Wykonuje rzut nad głowa i star się złapać druga
ręka.
Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po
pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą.

Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w dłonie. Dziecko
kładzie woreczek na stopie( od góry cz.
grzbietowa).Unosi nogę z woreczkiem i rzuca
woreczek w górę i stara się złapać go w dłonie.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

ŚRODA 31.03.2021 R.
1,2,3,4,5,6 PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
DRODZY RODZICE. DRODZY UCZNIOWIE. PRZYGOTUJCIE WSPÓLNIE ŚWIĄTECZNE DEKORACJE: NA DRZWI, NA
ŚWIĄTECZNY STÓŁ. OTO PROPOZYCJE W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŁATWO, DOMOWYM SPOSOBEM PRYGOTOWAĆ
PISANKI I DEKORACJE NA DRZWI:

WYKONUJĄC WSPÓLNIE TE ZADANIA POROZMAWIAJCIE O TRADYCJACH ŚWIĄTECZNYCH:
- PISANKI,
- KOSZYCZEK WIELKANOCNY,
- ŚMIGUS – DYNGUS.
WYŚLIJCIE ZDJĘCIA.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH PRZESYŁAM WAM ŻYCZENIA:

POZDRAWIAM SERDECZNIE ANETA WOJCIECHOWSKA

7. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Biegi na czworakach przodem i tyłem- czołganie się pod niskimi przeszkodami.
Przyrządy i przybory: kijek, piłka, piłeczka
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję
Treść zajęć
Rozgrzewka: marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P; Krążenia
bioder L i P.
Ćw.1 Ósemki wokół nóg. Dziecko przechodzi między
nogami przodem i tyłem

Ćw.2 Czyja piłka dalej. Dziecko w klęku podpartym.
Stara się odbić piłkę by potoczyła się jak najdalej.

Ćw.4 Dziecko w podporze przodem stara się przejść
pod laską gimnastyczną

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Rak z piłką na brzuchu. Dziecko w podporze
tyłem stara się chodzić do przodu nie upuszczając
piłki .

Ćw.6 P.W. j.w. chodzenie tyłem

Ćw.3Traf do bramki. P.W. jw. .Dziecko stara się trafić
do bramki.

Uwagi

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po
pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą.

P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

TERAPIE:
Rewalidacja-zadania. Opr.K.O.

Julia A.

1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować do zeszytu.
Rzeżucha
Choć już Święta blisko
wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu
kiełkuje /rzeżucha/
2.Rodzicu poćwicz z dzieckiem prawidłową wymowę sylab.

PA PO PU PE PI PY
AP OP EP IP YP
MA MO MU ME MI MY
AM OM UM EM IM YM
KA KO KU KE KI
AK OK UK EK IK YK
2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór cyferek ,można je wydrukowac ,ale I można je samemu napisać.
Rozkładamy duże cyferki na stole, dokładamy do nich mniejsze , wydajemy polecenie: “Gdzie jest 1, dołóż”. Dziecko
samo dokłada lub pomagamy mu wskazać poprawne miejsce, z czasem wycofujemy podpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9

123456789

Rewalidacja -zadania. Opr.K.O.

Magda W.

1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.

Uzupełnij wyrazy brakującymi literkami. Odczytaj je.
Wyrazy zapisz do zeszytu

BABKA
MAZUREK
PALMY
PISANKI
ŻYCZENIA

BA..KA
MA.UREK
PA..MY
PI..ANKI
ŻYCZ...NIA

2.Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.
Dopisz wyrazy według wzoru.
Do liczby pojedynczej dopisz liczbę mnogą.
Wyrazy zapisz w zeszycie.

BABKA
MAZUREK
PALMA
PISANKA

BABKI
…………….
…………….
……………...

Rewalidacja-zadania. Opr.K.O.

Julia A.

1.Rodzicu poćwicz z dzieckiem prawidłową wymowę sylab.

PA PO PU PE PI PY
AP OP EP IP YP
MA MO MU ME MI MY
AM OM UM EM IM YM
KA KO KU KE KI
AK OK UK EK IK YK
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Podziel wyraz na litery, następnie sylaby. Wyrazy przepisz do zeszytu.

P I SA N K I PI-SAN-KI
B A B K A BAB-KA
MAZUREK

PISANKI
BABKA

MA- ZU -REK

MAZUREK

3.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować do zeszytu.
W ten świąteczny dzień
każdy z nas się śmieje.
A woda nie z nieba,
lecz z wiader się leje. /lany poniedziałek/

Choć już Święta blisko
wiatr na dworze dmucha.
Na talerzu, w domu
kiełkuje /rzeżucha/
Zagląda ciekawie
przez okienko – słonko.
Bo też chce zobaczyć koszyk ze /święconką/

Julia P. Terapia ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w
obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów,
mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie
w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
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.

Opis ćwiczenia

Czas

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.

4- 5
minut

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.

4- 5
minut

Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub
muzyce relaksacyjnej. Ruchy powtarzamy po kilka razy.
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 w okolicy pośladków, lewą masujemy plecy dziecka,
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do pośladków,
przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).

15- 20
minut

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", przesuwając 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 w 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”).
Bibliografia: 1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

Julia P. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia równoważne w pozycji siedzącej.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w
obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów,
mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie
w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo. Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad
na kozetce (łóżku), stopy oparte na
podłodze. Kończyny górne oparte z boku,
rodzic ustawia się z tyłu (asekuruje
dziecko i wspomaga ruch). Ruch:
Delikatne przenoszenie ciężaru ciała w
lewo, prawo w przód i w tył.
Powtórzenia: 2 serie po 7 razy. Uwagi:
Zwrócenie uwagi na wyprostowany tułów,
symetryczne ustawienie miednicy, klatki
piersiowej, łopatek, obręczy barkowej i
głowy.
Ćw. nr 2) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Kończyny górne
oparte z boku, w rotacji zewnętrznej,
stawy łokciowe wyprostowane, rodzic
ustawia się z tyłu, stabilizuje stawy
łokciowe w wyproście. Ruch: Delikatne
przenoszenie ciężaru ciała na prawą i lewą
stronę z lekkim naciskiem na kończyny
górne ok. 2-3 sek. (nacisk osiowy ).
Powtórzenia: 2 serie po 7 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą ręką.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Rodzic siada po
stronie zdrowszej, jedną ręką podpiera
bark dziecka a drugą wspomaga
prostowanie jego łokcia. Ruch: Rodzic
delikatnie przyciąga dziecko do siebie
które opiera się otwartą dłonią ułożoną na
łóżku. Powtórzenia: 2 serie po 7 razy.
Uwagi: Rodzic wspomaga ruch dziecka
przy przenoszeniu ciężaru ciała.
Ćwiczenie wykonujemy po prawej i lewej
stronie.
Ćw. nr 6) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Kończyny górne
oparte z boku. Rodzic siada po stronie
zdrowszej, chwyta ramię i przedramię
dziecka. Ruch: Delikatne przenoszenie
ciężaru ciała w bok, aż do włączenia
reakcji równoważnej (uniesienie kończyny
górnej i dolnej). Powtórzenia: 2 serie po
7 razy. Uwagi: Rodzic wspomaga dziecko
przy przenoszeniu ciężaru ciała.
Ćwiczenie wykonujemy po prawej i lewej
stronie.

Ćw. nr 3) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
kolana rozsunięte, stopy oparte na
podłodze. Kończyny górne wzdłuż
tułowia, rodzic ustawia się z przodu
chwyta dziecko za barki (asekuruje
dziecko i wspomaga ruch). Ruch:
Delikatne przenoszenie ciężaru ciała z
jednego biodra na drugie. Powtórzenia: 2
serie po 7 razy. Uwagi: Zwrócenie uwagi
na wyprostowany tułów, symetryczne
ustawienie miednicy, klatki piersiowej,
łopatek, obręczy barkowej i głowy.
Ćw. nr 4) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Kończyny górne
wzdłuż tułowia, rodzic ustawia się z tyłu,
obejmuje dziecko na wysokości dolnych
łuków żebrowych. Ruch: Wdech nosem,
rodzic jednocześnie pociąga żebra w bok
ku górze i wspomaga przeniesienie ciężaru
na tę samą stronę. Wydech ustami, powrót
do pozycji wyjściowej (rodzic cały czas
prowadzi ruch).Powtórzenia: 3
powtórzenia. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na prawą i lewą stronę.

Ćw. nr 7) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
kończyny dolne skrzyżowane. Kończyny
górne oparte z boku. Rodzic siada po
stronie zdrowszej, chwyta kończynę górną
dziecka w rotacji zewnętrznej. Ruch:
Delikatne przenoszenie ciężaru w bok,
druga kończyna górna uniesiona w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 7 razy. Uwagi:
Rodzic wspomaga dziecko przy
przenoszeniu ciężaru ciała. Ćwiczenie
wykonujemy po prawej i lewej stronie.
Ćw. nr 8) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Rodzic siada po
stronie zdrowszej, przytrzymując ramię
dziecka w pozycji odwróconej,
wyprostowanej i odwiedzionej, przy barku
wysuniętym do przodu. Ruch: Delikatne
przenoszenie ciężaru ciała z jednego
biodra na drugie. Powtórzenia: 2 serie po
7 razy. Uwagi: Rodzic wspomaga ruch
dziecka przy przenoszeniu ciężaru ciała.
Ćwiczenie wykonujemy po prawej i lewej
stronie.

Bibliografia: 1. Mikołajewska E. Metoda NDT-BOBATH w neurorehabilitacji osób dorosłych. PZWL 2014 r.

Julia A. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w
obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów,
mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie
w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min. Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
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.

Opis ćwiczenia

Czas

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.

4- 5
minut

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.

4- 5
minut

Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub
muzyce relaksacyjnej. Ruchy powtarzamy po kilka razy.

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 w okolicy pośladków, lewą masujemy plecy dziecka,
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", przesuwając 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 w 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”).
Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

Julia A.
29.03.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Chory koziołek – historyjka obrazkowa.
Rodzicu, przeczytaj polecenie.
Julio, wytnij obrazki, powiedz, co widzisz. Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.

zad. 2 Narysuj swoją dłoń i ponumeruj palce.

15- 20
minut

REWALIDACJA INDYWIDUALNA Julia A., Julia P., Magdalena, Kacper
Opracowała: Kamila Kopczyńska

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia.
Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj.

ZADANIE 1
Przygotujcie: ołówek
Polecenie: W każdym rzędzie zaznacz taką samą pisankę jak we wzorze. Wytnij i wklej do zeszytu zadanie
lub zachowaj kartę pracy do sprawdzenia po powrocie do szkoły.

ZADANIE 2
Przygotujcie: klej, nożyczki, ołówek.
Polecenie: Policz pisanki w koszykach wskazując je palcem. Wytnij i wklej tyle pisanek, aby w każdym
koszyku było ich po 5.
Wklej koszyczki do zeszytu lub zachowaj kartę pracy do sprawdzenia po powrocie do szkoły.

ZADANIE 3
Polecenie: Połącz liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego. Wskaż największa pisankę i
pokoloruj ją.

Karta pracy nr 19
Przygotuj: kredki
Mamo, odczytaj polecenia Julce.
Polecenie: Julia pokoloruj wielkanocne pisanki według podanego kodu:

Karta pracy nr 20

Przygotuj: klej, nozyczki
Mamo, przeczytaj Juli tekst dotyczący Świąt Wielkanocnych wskazując odpowiednie ilustracje.
Następnie rozetnij karty pracy. Dopasuj i wklej etykiety. Jeśli potrafisz wpisz odpowiednie daty pod etykietami. Ułóż
w kolejności w wklej na kartkę.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE KRYSTIAN WAGA
WTOREK 30.03.2021 R.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Wiem, że na święta przyjedzie Twoje rodzeństwo. Rzadko się spotykacie. Chciałabym, żeby to był wspólny czas dla
was, dla zacieśniania relacji, więzi rodzinnych. Spędź ten czas pomagając rodzicom i rodzeństwu w przygotowaniach
do świąt. Ale także na wspólnych rozmowach. Zapytaj co u nich słychać, opowiedz o swoich sukcesach w nauce. Po
prostu spędźcie ten czas razem.
ZAJĘCIA ROWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Napisz 10 – zdaniowe opowiadanie o tradycjach Świąt Wielkanocnych. Pomogą ci te obrazki:

Poproś mamę, żeby sprawdziła błędy ortograficzne. Pamiętaj o interpunkcji.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Przygotuj wybraną pisankę. Można ją łatwo zrobić domowym sposobem. Oto przykłady:

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłam życzenia dla całej rodziny:

