20-24.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Wiosna w ogrodzie
Poniedziałek 20.04.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Prace wiosenne w ogrodzie
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Prace wiosenne w ogrodzie
Wskazówki dla rodziców/ opiekunów:
- proszę, aby dzieci czytające odczytały informacje i treść poleceń poniżej, sprawdźcie Państwo czy
zrozumieli je, mamę Wojtka proszę, aby przeczytała i objaśniła synowi na czym będą polegały zadania,
- większość z Państwa ma własne ogródki, proszę aby Wasze dzieci aktywnie uczestniczyły w wiosennych
pracach w ogrodzie, w przesadzaniu, sadzeniu roślin doniczkowych, ich pielęgnacji, jeśli jest taka
możliwość proszę, aby same posiały roślinki, cebulki i obserwowały jak rosną- zadanie to niech wykonują
przez cały okres wiosennych prac w ogrodzie i wokół domu. Będę wdzięczna za zdjęcia i filmiki.
Wiosna jest okresem intensywnych prac w ogrodzie, aby je rozpocząć musimy mieć narzędzia i sprzęt
ogrodniczy.
Zadanie 1.
Dominika, Julia, Magda i Kacper
Odczytajcie nazwy na etykietach poniżej i napiszcie na kartce lub w zeszycie do czego używamy dany
sprzęt ogrodniczy :
-rękawice ogrodowe- służą do ochrony rąk przed zabrudzeniem, skaleczeniem
- wąż ogrodowy – służy do ………………………………………………….. itd.
Zadaniem Wojtka jest wskazanie na obrazkach tych narzędzi i sprzętu, które używał podczas prac w
ogrodzie ( pielęgnując tereny wokół szkoły) lub które posiadacie.
Zapamiętajcie wszyscy ich nazwy.

Zadanie 2
Przyjrzyjcie się czynnościom ogrodniczym przedstawionym na rysunkach. Na ich podstawie opiszcie
wiosenne prace w ogrodzie odpowiadając na pytania pod nimi. Dzieci piszące niech zrobią to pisemnie, a
Wojtek niech opisze mamie słowami.

Zadanie 3
Zadaniem kolejnym jest wykonanie z rodzicami wiosennych prac w ogrodzie każdy robi prace na miarę
swoich możliwości . Możecie założyć w ogrodzie swój kącik ogrodniczy, gdzie wysiejecie lub posadzicie
kwiatki lub warzywa- pielęgnujcie i obserwujcie swoje rośliny.
Proszę zróbcie zdjęcia przy pracy, filmiki wymienimy się nimi między sobą.
Powodzenia!
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Każdy jest kowalem swojego losu- cz.II
Proszę rodziców/ opiekunów o przeczytanie dzieciom polecenia i ewentualnej pomocy podczas tworzenia pracy
(wiem że sobie świetnie poradzicie bez pomocy)
Moi drodzy jak zauważyliście poruszamy tematy dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej, odpowiednich nawyków
żywieniowych. Dzisiejszym zadaniem będzie segregacja produktów wg poniższych wskazówek:

1. Narysuj bądź wytnij 3 talerze.
2. Powyższe zdania przepisz, bądź wytnij i przyklej po jednym zdaniu nad każdym talerzem.
3. Wytnij produkty spożywcze i dopasuj je do odpowiednich talerzy( produkty możesz wyciąć z materiałów
przesłanych przeze mnie, z gazetek promocyjnych, ulepić z plasteliny bądź narysować.
4. Przyswojoną wiedzę na temat zdrowego odżywiania sprawdzimy jak niebawem się zobaczymy 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.
Temat: Zadania związane z czasem.
Zadanie dla Wojtka.
• Obejrzyj dokładnie ilustracje i powiedz co uczniowie robią.
Bardzo proszę Mamę Wojtka o pomoc w wykonaniu tego zadania i dziękuje Pani za współpracę.

Zadanie dla Dominiki, Magdy, Julii i Kacpra


Co robią uczniowie?Wybierz wyrazy z ramki i podpiszpowyższe ilustracje.

Co robi?

podlewa, kopie, sieje,

grabi,

sadzi,

wyrywa,

Zadanie dla Wojtka
 Wojtku obejrzyj ilustrację i odpowiedz na pytanie: Co robia uczniowie rano?



Obejrzyj ilustrację i powiedz co uczniowie robią przed południem?

Teraz zadnie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra
 Zaznacz godziny na zegarze i powiedz jaka to pora dnia. Możesz porę dnia zapisać pod
zegarem lub na innej kartce.

Moi drodzy.
Bardzo dziękuję za to, że tak pilnie się uczycie, odrabiacie zadania domowe. Jestem przekonana, że każdy
z Was zasługuje na najwyższą ocenę.
Po powrocie do Szkoły oceny znajdą się w zeszycie.
Pani Jola
EEG- REWALIDACJA- Kacper M.
Temat: Wiosna w ogrodzie
opr.K.O.
1. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

PRACE W OGRODZIE.
TO JEST WIOSENNY OGRÓD.
NA GRZĄDKACH WYKINUJEMY PRACE OGRODOWE:
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE.
WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI.
WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I KWIATY.
Pytania:
-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie?
-z czego wyrosną warzywa?
-z czego wyrosną kwiaty?
-co trzeba robić aby rośliny rosły?

2. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin . Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności.

WKŁADAMY SADZONKĘ.
WYKOPUJEMY DOŁEK.
ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ
SPULCHNIAMY ZIEMIĘ
Wtorek 21.04.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pielęgnacja rozsady roślin na parapecie i kwiatów doniczkowych
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Pielęgnacja rozsady roślin na parapecie i kwiatów doniczkowych
Wskazówki dla rodziców:
Proszę, aby Wasze dzieci przeczytały treści i polecenia dzisiejszych zajęć ( mamę Wojtka proszę o
przeczytanie synowi tekstu i niech swoimi słowami opowie co przedstawiają obrazki i zdjęcia), ważne jest
aby wszyscy dobrze zrozumieli czytany tekst i polecenia.
Wiosną w naszej klasie zawsze uprawiamy i pielęgnujemy rozsadę warzyw, ziół , przesadzamy i
rozmnażamy rośliny doniczkowe.
Zadanie 1
Z pomocą mamy przejrzyj wasze domowe rośliny, zapytajcie o ich nazwy, sprawdźcie, które z roślin
wymagają rozsadzenia, zmiany doniczki na większą.
Jak to zrobić pokazuje instrukcja poniżej. Przeczytajcie opisy ( mamę Wojtka proszę o odczytanie mu
tekstu) i przyjrzyjcie się obrazkom.
Przesadzanie roślin

1/ Roślina przerośnięta ma zbyt małą doniczkę – jest jej ciasno, ma mało świeżej ziemi
2/ Przygotowujemy doniczkę trochę większą, na dnie układamy drenaż ( np. keramzyt )
3/ Przytrzymując roślinę dłonią odwracamy ją i delikatnie wyciągamy z doniczki
4/ Usuwamy starą ziemię i martwe korzenie
5/ Wkładamy roślinę do nowej doniczki przysypujemy świeżą ziemią
6/ Dociskamy ziemię do roślinki i podlewamy. Gotowe.
Zadanie 2
Jeśli macie domowe sadzonki ziół, warzyw przepikujcie je do oddzielnych doniczek i przygotujcie do
dalszej uprawy w gruncie. Zapamiętajcie- wysadzać do gruntu można dopiero, gdy minie okres nocnych
chłodów i przymrozków.
Jak to zrobić pokazuje instrukcja poniżej. Przeczytajcie opisy ( mamę Wojtka proszę o odczytanie mu
tekstu) i przyjrzyjcie się obrazkom.
PIKOWANIE MŁODYCH POMIDORKÓW

Po 15 maja twoje roślinki będą gotowe do wysadzenia ich w skrzynkach na balkonie
lub na grządkę w ogródku – przyjrzyj się jak to zrobiły dzieci-przeczytaj teksty opisujące dalszą
pielęgnację rozsady. Teraz pozostaje podlewać i czekać na soczyste owoce.

Wojtek wyhodował sobie sadzonkę fasolki w słoiku. Proszę mamę Wojtka, aby pomogła mu
przeanalizować kolejne kroki jak na obrazku. Zachęcam pozostałe dzieci do eksperymentów ogrodniczych
z hodowaniem swoich roślin, rozmnażaniem kwiatów na praktykach wspomaganych w Marszowie
uczyliśmy się przesadzania.

Zadaniem Wojtka będzie:Wysadzenie swojej fasolki do doniczki z ziemią ( ziemię możesz ją wziąć z
ogródka). Możesz to zrobić jak na obrazku. Fasolka podobnie jak pomidorki może rosnąć w dużych
doniczka, skrzynkach lub w ogródku na grządce.

Zadanie 3 - dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra Zadanie wykonaj na karcie pracy wydrukowanej z
komputera lub zapisz pytania i odpowiedzi na oddzielnej kartce. Sprawdzimy je po powrocie do szkoły.

RELIGIA:
Temat: PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ POZNAJEMY ZMARTWYCHWSTAŁEGO
JEZUSA.
Kochani Uczniowie posłuchajcie słuchowiska o uczniach idących do Emaus
https://www.youtube.com/watch?v=UJj3hrOFVQU
Spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań:
1. Jak nazywała się wieś do której szli uczniowie?
2. Kto zbliżył się do uczniów gdy rozmawiali w drodze?
3. Czy uczniowie rozpoznali Go?
4. O co prosili uczniowie Pana Jezusa gdy dotarli do Emaus
Jeśli odpowiedziałeś na:
4 pytania to: wielkie brawa, gratulacje, uścisk dłoni i piąteczka
3 pytania to: wielkie brawa, gratulacje, uścisk dłoni
2 pytania to: wielkie brawa i gratulacje
1 pytanie to: wielkie brawa
W ramach modlitwy wysłuchajcie piosenki Spotkał mnie dziś Pan:
https://www.youtube.com/watch?v=iALWnurf8VY
WYCHOWANIE FIZYCZNE: Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki
Drodzy Rodzice proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Włączamy muzykę
Bieg w miejscu 2 min.
Krążenia ramionami w przód i tył.
Krążenia biodrami.
Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 ćwiczenia) Dzieci
mogą przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać obunóż i na jednej
nodze, przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce, przejść tip-topami po linii itp.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M.
– prowadzący Magdalena Gruca
Rodzice i Opiekunowie
Bardzo proszę, aby każdy uczeń samodzielnie przeczytał treść zadania i powiedział Państwu, czy zrozumiał co ma
zrobić a następnie samodzielnie je wykonał. To ważna część tych zajęć – technika czytania i czytanie ze
zrozumieniem. W razie potrzeby pomóżcie Państwo uczniom w uzupełnieniu zdań. Efekt realizacji, czyli kartkę z
zadaniem, proszę zachować.

Dominika, Julia, Magdalena, Kacper

Zadanie 1.
Przygotuj kartkę. Wypisz na niej w kolejności dni tygodnia.
Zadanie 2.
Wypisz na kartce w kolejności numerując wszystkie miesiące roku.
Zadanie 3.
Przeczytaj poniższe zdania, uzupełnij i przepisz na kartkę.
Cztery pory roku to:……………………………………….
Pierwszym miesiącem roku jest…………………………
Drugim dniem tygodnia jest…………………
Dzieci kończą wakacje i idą do szkoły we………………
Pierwszym roboczym dniem tygodnia jest……………..
Boże Narodzenie obchodzimy w miesiącu……………….
Moje urodziny wypadają w miesiącu……………….
Rok ma ……………….miesięcy.
Dzisiaj jest ……………dzień miesiąca…….., wtorek, ……….rok.
Kartkę zachowaj. Pokażesz mi ją po powrocie do szkoły.
Powodzenia 
Tomatis: Dominika S.

Temat: Dyktando. Wyrazy z „Ó” i „U”.

Opracowała: p. Agnieszka B.
Przeczytaj polecenie i wykonaj zadanie. Zapisz je w zeszycie.

zad. 1 Uzupełnij tekst „Ó” lub „U”
Pamiętaj o zasadach:
1. „ó” wymienia się na „O” (np. wschód bo wschody)
2. „Ó” w zakończeniach „-ÓW”, „-ÓWKA”
3. „U” na początku wyrazu i na końcu
4. „-UJE” się nie kreskuje
Pamiętaj, są też wyrazy z „Ó” niewymiennym, np. królewny
R...ża ...stawiła swe ul...bione książki na p...łce obok ł...żka. Jest pośr...d nich d...ży zbi...or
baśni. Przed zaśnięciem mama czyta córce kr...ciutki fragment, p...źniej R...ża ogląda
r...żnobarwne ilustracje. Są tam złotowłose kr...lewny, piękne wr...żki z błyszczącymi
r...żdżkami i kr...lewicz zamieniony w osiołka.
Wśr...d ogromnych pałac..w i kr...lewskich ogrod...w wędr...je tajemnicza dr...żka, kt...ra
prowadzi do zaczarowanego źródła. Ta wędr...wka kończy się zawsze pięknym snem.

zad. 2 Jaką literę wpiszesz w puste miejsce?
osiem - ...smy
broda – br...dka
głodny – gł...d
powroty – powr...t
sześć – sz...sty
pokoje – pok… j
TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M.
Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok
– L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Rozstawiamy tor przeszkód wg
schematu (numery ćwiczeń)
Wykonujemy ćwiczenie i
przechodzimy do następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na
kocyku i odpycha się od podłogi (34m)

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko
przechodzi po linii (sznurek) stara
się utrzymać równowagę.

Ćw.5 Przejście nad laska
gimnastyczną (kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa
przekładana od góry do dołu (w
następnym powtórzeniu od dołu do góry)
Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje
przeskoki lub przejścia. Szarfy ustawione
w odległości 20-30 cm
Wykonujemy 3 6 powtórzeń
każdej serii 7
ćwiczeń .

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka
gimnastyczną (kijkiem).

Uwagi

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

Środa 22.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wiosenne kwiaty
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE ( tematy powiązane):
Temat: Narzędzia ogrodnicze.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Odpowiadamy na pytanie: Co robi?
Zadanie dla Wojtka.
• Obejrzyj narzędzia ogrodnicze i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie:Co to jest?.
• Obejrzyj i ilustracje i odpowiedz na pytanie: Co robi?

Zadanie dla Magdy, Dominiki, Julii i Kacpra.
Ułóż zdania z podanych wyrazów.
•Zapisz ułożone zdania w zeszycie.
Kto?
co robi?
co?
Gdzie?
Dominika • Kacper • ziemię • podlewa • kopie • w ogrodzie • kwiaty
• Uzupełnij według wzoru.
Ja kopię.
On (ona ) kopie.
My kopiemy.

Ja grabię.
On ( ona )……………
My…..................

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Wiosenne kwiaty
Wskazówki dla rodziców i dzieci ( mamę Wojtka proszę o odczytanie mu treści zadań):
- zadaniem 1 dla dzieci jest pomoc w wykonywaniu prac pielęgnacyjnych na rabatach kwiatowych w
Państwa ogrodach- plewienie, podlewanie, zruszanie ziemi wokół kwiatków, wysadzanie nowych roślin takie prace mogą z powodzeniem pod Waszym kierunkiem wykonać
- zadaniem 2 może być tworzenie kompozycji z kwiatów wiosennych bądź całorocznych do skrzynek
balkonowych, czy na tarasy.
Jeśli zadanie macie w planie do wykonania w kolejnych dniach to nie szkodzi- termin wykonania
dobierzcie sobie indywidualnie, chodzi o aktywny udział uczniów w tych pracach.
Magdalena może wykonać prace pielęgnacyjne na rabatach przy DPS-ie i pielęgnować rośliny doniczkowe
na terenie ośrodka.
Oto wskazówki i podpowiedzi związane z dzisiejszymi zadaniami

Sadzenie prymulek

Sadzenie kwiatów cebulowych

Tworzenie kompozycji kwiatowych na rabatce oraz w pojemnikach na balkony i tarasy
Zadanie 3 – dla Julii, Dominiki, Magdaleny i Kacpra
Przyjrzyj się ilustracjom, przeczytaj i spróbuj zapamiętać nazwy kwiatów wiosennych przedstawionych
na obrazkach, a następnie rozwiąż krzyżówkę poniżej .
Zadaniem Wojtka będzie wskazywanie obrazków według nazw kwiatów wymienianych przez mamę.

KRZYŻÓWKA

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Temat: Wiosenne porządki.
Wiosenne porządki to stały punkt w wielu kalendarzach. Nic dziwnego – w końcu, gdy dni są coraz
dłuższe, a do środka wdzierają się wreszcie promienie słońca, łatwiej o motywację i energię do działania.
Najwyższa pora wyczyścić na błysk każdy zakamarek oraz nieco odświeżyć aranżację naszych wnętrz. O
czym pamiętać?
Wczesna wiosna to także czas, w którym warto zadbać o wygląd rzadziej odwiedzanych pomieszczeń i
trudno dostępnych zakamarków. Nie ma co czekać – zabieramy się do pracy!

Wiosenne porządki – plan działania
Przed rozpoczęciem wiosennych porządków dobrze będzie stworzyć plan działania. Nawet ramowy
harmonogram pozwoli nam zadbać o sprawną organizację pracy, dzięki podziałowi obowiązków nie tylko
na poszczególne partie, ale również pomiędzy domowników. Jakie prace należy wykonać w każdym
pomieszczeniu? Oto praktyczna lista!
Kuchnia
√ Umycie szafek kuchennych wewnątrz i na zewnątrz
Do tego wystarczy woda z lekkim detergentem, np. płynem do mycia naczyń;
√ Segregacja produktów spożywczych w szafkach
Dokładne sprawdzenie dat ważności i świeżości produktów. Artykuły sypkie bywają doskonałą pożywką
dla insektów domowych - takie, w których pojawiły się robaki należy koniecznie wyrzucić. Takie
produkty, jak kasza, ryż, makaron, płatki, cukier i przyprawy dobrze jest wsypać do szczelnie zamykanych
pojemników.
√ Umycie koszy na śmieci
√ Wymycie kuchni gazowej lub elektrycznej oraz piekarnika
Mocne i przyschnięte zabrudzenia usuniemy z pomocą sody oczyszczonej: własnoręcznie przygotowana
pasta powinna wystarczyć. Jeśli to nie pomoże, warto podgrzać we wnętrzu piekarnika pojemnik z wodą i
sodą oczyszczoną. Unosząca się para namoczy i skutecznie odklei plamy tłuszczu;
√ Odkurzenie i umycie podłogi
Łazienka
√ Uporządkowanie wewnątrz szafek i wymycie frontów
√ Przejrzenie produktów kosmetycznych
√ Wyczyszczenie wanny lub prysznica oraz armatury
√ Wyczyszczenie muszli klozetowej
√ Wyczyszczenie umywalki i armatury
√ Wymycie akcesoriów łazienkowych: wieszaków, uchwytu na papier toaletowy
√ Zmycie podłóg
√ Umycie luster
Pokoje
√ Uporządkowanie ubrań w szafach
To dobry moment, by przejrzeć odzież i wybrać to, w czym już się nie chodzi, co jest za małe i
niewygodne. Zapakowane w kartony lub foliowe torby można oddać potrzebującym.
√ Umycie podłogi
√ Dokładne odkurzenie dywanów i wykładzin
√ Zmiana pościeli
√ Wyczyszczenie kwiatów doniczkowych i podlanie
Liście na kwiatach doniczkowych szybko gromadzą kurz. Nawet systematyczne wycieranie lekko
zwilżoną ściereczką nie zabezpieczy przed gromadzeniem się pyłków z powietrza. W czasie wiosennych
porządków można dokładnie wymyć rośliny i donice. Warto sięgnąć po nowe oprawy, które nieco
odmienią wygląd i wystrój wnętrza.
√ Posprzątanie i uporządkowanie zabawek
Przedpokój
√ Przejrzenie butów i pochowanie tych, które w tym sezonie się już nie przydadzą
√ Wymycie szafek
√ Uporządkowanie kurtek i nakryć głowy na wieszaku
Piwnica
√ Uporządkowanie wszystkich przedmiotów
√ Pochowanie rzeczy zimowych i wyjęcie przedmiotów przydatnych wiosną i latem
Wiosenne porządki to dobry moment na uporządkowanie używanych w zimie sprzętów: szufli i spychaczy,
zabawek: nart i sanek, a także świątecznych ozdób.

EEG- Rewalidacja: Wojciech G.
opr.K.O.

Temat: Wiosna w ogrodzie

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku tekst i odpowiedzcie na pytania poniżej.

PRACE W OGRODZIE.
TO JEST WIOSENNY OGRÓD.
NA GRZĄDKACH WYKONUJEMY PRACE OGRODOWE:
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE.
WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI.
WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I KWIATY.
Pytania:
-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie?
-z czego wyrosną warzywa?
-z czego wyrosną kwiaty?
-co trzeba robić aby rośliny rosły?

2. Rodzicu odczytaj dziecku zdania. Następnie zadaj dziecku pytania : Do czego służy łopata? .
Odpowiedź dziecka : Łopata służy do kopania. Następnie obejrzycie obrazki . Co na nich się znajduje?,
ponownie zapytaj do czego służą te przedmioty? Podpisz obrazki dziecku drukowanymi literkami.
Dziecko poprawia je po śladzie.

ŁOPATA SŁUŻY KOPANIA.
GRABIE SŁUŻĄ DO GRABIENIA.
KONEWKA SŁUŻY DO PODLEWANIA

EEG- Rewalidacja – Dominika S.
Temat: Wiosna w ogrodzie
Opracowałą: K.O.
1. Odczytaj tekst I odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

PRACE W OGRODZIE.
TO JEST WIOSENNY OGRÓD.
NA GRZĄDKACH WYKONUJEMY PRACE OGRODOWE:
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE.
WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI.
WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I KWIATY.

Pytania:
-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie?
-z czego wyrosną warzywa?
-z czego wyrosną kwiaty?
-co trzeba robić aby rośliny rosły?

2. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin . Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności.

WKŁADAMY SADZONKĘ.
WYKOPUJEMY DOŁEK.
ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ
SPULCHNIAMY ZIEMIĘ.
Tomatis: Dominika S. Temat: Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Opracowała: p. Agnieszka B.
Dominiko, wykonaj zadania. Możesz zapisać je w zeszycie.
1. Zapisz następujące liczby.
siedemdziesiąt sześć

- ……..

pięćdziesiąt dziewięć -

2.

……..

trzydzieści

-

……..

osiemdziesiąt cztery

-

……..

Porównaj liczby i wpisz znak >, < lub =. Oblicz samodzielnie, sprawdź wynik korzystając z
kalkulatora.

48 ... 84

29 +17...17+29

44 … 44
54 ... 53

38 –26...38–36

99 … 66
69 ... 72

29 +37…87-59

4. Oblicz dowolnym sposobem.
36 + 19 = ...................................................................
44 + 39 = ...................................................................
56 + 17 = ...................................................................
65 + 38 = ...................................................................
58 + 39 = ...................................................................
43 – 27 = ...................................................................
82 – 49 = ...................................................................
25 – 19 = ..................................................................
Tomatis- Zadania dla Julii R.
Temat: Liczebniki porządkowe.

Opracowała: p. Agnieszka B.

Julio, przeczytaj polecenia i wykonaj zadania.
zad. 1.
Pokoloruj trzeci kwiatek od lewej strony i drugi kwiatek od prawej strony.

Pokoloruj piąty kwiatek od lewej strony i trzeci kwiatek od prawej strony.

Pokoloruj drugi kwiatek od lewej strony i ósmy kwiatek od prawej strony.

zad. 2
Wykonaj ćwiczenie wg wzoru. Zapisz cyfry słownie. Pamiętaj o ortografii.
(zadanie możesz wykonać w zeszycie)
pięć – (który z kolei?) piąty
dwa – (który z kolei?)……………..
trzy – (który z kolei?)……………..
siedem – (który z kolei?)…………
osiem – (który z kolei?)……………
dziesięć – (który z kolei?)…………
sześć – (który z kolei?)……………

Czwartek 23.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wiosenne kanapki
Przysposobienie do pracy:
Temat: Wiosenne kanapki
Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi treści zadania, pozostałe dzieci przeczytają
samodzielnie. Rodziców proszę, aby na bieżąco kontrolowali, czy prawidłowo zrozumieli tekst, niezależnie
jakie zadanie wykonują.
Wiem, że potraficie przygotować prosty posiłek- zadanie na dziś to przygotowanie zdrowego
śniadania / kolacji dla siebie i rodziny. Moja propozycja to twarożek ze szczypiorkiem i wiosenne kanapki.
Instrukcję wykonania w formie obrazkowej i słownej znajdziecie poniżej.
Zadaniem uczniów jest wyjaśnienie rodzicom z pomocą instrukcji jakie produkty i jakie sprzęty kuchenne
będą potrzebować do wykonania zadania oraz opisanie rysunków ilustrujących poszczególne etapy
wykonania twarożku. Oczywiście do wykonania wiosennych kanapek możecie użyć innych dodatkowych
produktów, wykonać swoje dekoracje na kanapce- liczy się smak i dobra zabawa. Pamiętajcie o zasadach
higieny niezwykle ważnej zwłaszcza w tym okresie.
Przygotowanie posiłku zacznijcie od sporządzenia listy zakupów, następnie możecie sami lub z
pomocą rodziców zrobić zakupy – oczywiście z zachowaniem zalecanych zasad ochrony
przeciwwirusowej ( maseczka, rękawiczki, odstępy 1,5 m).
Pamiętajcie, że po przyjściu do domu ze sklepu należy dokładnie umyć ręce i dokładnie umyć
produkty.
Do przygotowania twarożku ze szczypiorkiem i rzodkiewką możecie wykorzystać też rzeżuchę,
jeśli ją hodujecie i szczypiorek z własnej hodowli na parapecie.
Oto kilka inspiracji kulinarnych

Przeanalizuj treść przepisu – opowiedz mamie co po kolei należy zrobić i przygotuj swój twarożek
wiosenny:

Dominiko, Julio, Magdo i Kacprze- przeczytajcie i wykonajcie polecenie na karcie pracy poniżej.
Mamo Wojtka proszę, aby syn wskazał te produkty, które będą potrzebne do wykonania kanapki. Jeśli
zamierza wykorzystać jeszcze inne produkty- niech je wymieni.

Następnie niech uczniowie pod okiem rodziców wykonają wiosenne kanapki z wykorzystaniem twarożku
wykonanego wcześniej – inspiracje macie na początku.
Liczy się kreatywność i wyczucie smaku kucharza -życzę wspaniałej zabawy i smacznego!
RELIGIA: Temat: PAN JEZUS JEST Z NAMI WE MSZY ŚWIETEJ.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie
Każda niedziela jest pamiątką dnia, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Przychodzimy wówczas na Mszę
Świętą, aby dziękować Panu Bogu za to, co dla nas uczynił, i wielbić Go pieśnią i modlitwą
Proszę obejrzyjcie filmik, niech on będzie dla Was zachętą do uczestnictwa we Mszy Świętej.
Choć nie możemy teraz spotkać się z Panem Jezusem w kościele, to spotkajmy się z Nim przed
telewizorem lub komputerem czy radiem.
https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc
Odpowiedz:
1. Z kim spotykasz się na Mszy Świętej?
2. Kto pierwszy odprawił Msze Świętą?
3. Kiedy była odprawiona pierwsza Msza Święta
Ułóż we właściwej kolejności słowa Pana Jezusa. Jeśli będziesz miał z tym problem to poproś o pomoc
rodzica.
BIERZCIE, TO, I, JEST, JEDZCIE, MOJE, CIAŁO.
KIELICH, BIERZCIE, JEST, KRWI, PIJCIE, I, TO, MOJEJ.
Przepisz ułożone zdanie na kartce.
Zadanie
Proszę narysujcie samodzielnie lub z pomocą rodziców kielich mszalny i przyozdóbcie go według
własnego pomysłu.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Zadania związane z czasem.
Moi drodzy przeczytajcie dokładnie zadania. Na pewno sobie poradzicie, ponieważ podobne ćwiczenia
wykonywaliście na lekcjach i bardzo dobrze Wam to wychodziło. Powodzenia!
Zadania dla Julki, Magdy, Dominiki, i Kacpra.
•Przeczytaj i odpowiedz na pytania.

Julia ma 18 lat

Adam ma 20 lat

Julia ma mniej lat

Adam ma więcej lat

Ona jest młodsza

On jest starszy

O ile lat Adam jest starszy od Julii?
O ile lat Julka jest młodsza od Adama?

Zadanie dla Wojtka.
• Powiedz ile masz lat?
• Ile masz rodzeństwa?
• Kto jest starszy: Ty czy brat?
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Odpowiadamy na pytanie: Co robi? Co robią?
Zadania dla Julki, Magdy, Dominiki i Kacpra.
• Odpowiedz na pytania:

Co robi?

Co robią?

Kopie

kopią

sadzi

………………….

podlewa

…………………….

grabi

………………………..

rośnie

…………………………..

• Ułóż zdanie z rozsypanki.
Kto?

Co robi?

Co?

w ogrodzie. • podlewa • Kacper• kwiaty•
liście • na działce. • Dominika • grabi•

Gdzie?

Teraz Wojtku zadanie dla Ciebie.


Zastanów się i odpowiedz na pytanie: Co można robić wiosną w ogrodzie?
Cieszę się bardzo, że tak pilnie odrabiasz zadania domowe. Pozdrawiam mamę oraz pozostałych
rodziców i dziękuję za współpracę!
Pani Jola

KÓŁKO PLASTYCZNE: Opracowała: p. Beata M.
Temat: Koszyk z kwiatami - łączenie różnych technik.
Rodzicu, wydrukuj koszyk lub narysuj na kartce papieru.
Drogi uczniu, do wykonania tej pracy potrzebne będą Ci kawałki materiałów w kwiaty lub obrazki z gazet
z kwiatami, klej, nożyczki, kredki lub farby.
Powcinaj kwiaty, i przyklej w koszyku. Farbami lub kredkami domaluj: łodygi, liście. Pamiętaj, że tło
stanowi bardzo ważną część wykańczającą rysunku, pokoloruj je. Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij swojej
wychowawczyni
Rodzicu, wydrukuj koszyk lub narysuj na kartce papieru.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- Wojciech G.
Opracowała: B. Góra
Temat: Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną.
Instrukcja dla rodzica:
Zadaniem Wojtka jest połączenie kreseczek i dokończenie konturów motylka i biedronki, a następnie
wyklejenie ich kulkami skręconej palcami bibuły lub plasteliną.

MOTYL

BIEDRONKA

Piątek 24.04. 2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Przygotowania do Powiatowych Targów Edukacyjnych- nasze
prace
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Przygotowania do Powiatowych Targów Edukacyjnych- nasze prace.
Witam serdecznie,
mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi informacji i zadania dzisiejszego, pozostałe dzieci niech
przeczytają tekst ze zrozumieniem.
Kochani w dalszym ciągu każdego dnia rozwijamy swoją samodzielność i zaradność życiową:
ścielimy łóżko, sprzątamy mieszkanie, przygotowujemy sobie śniadania i kolacje, pomagamy w
przygotowaniu obiadu, pielęgnujemy rośliny w domu i ogrodzie, pomagamy w czynnościach związanych z
praniem, prasowaniem, zakupach, czy innych pracach domowych. Uczyliśmy się tego na zajęciach, dacie
radę, pokażcie rodzicom, że potraficie.
Moi drodzy, w kwietniu zwykle odbywają się Powiatowe Targi Edukacyjne, które były planowane na
28.04.2020r. Klasy przysposabiające do pracy wystawiają wówczas stoisko naszej szkoły i prezentują
swoje wytwory. Ponieważ z uwagi na korona wirusa termin z pewnością zostanie zmieniony. My
przygotowujemy nasze wytwory mimo to, ponieważ czekają nas jeszcze obchody 65-lecia szkoły.
Zatem zadaniem dzisiejszego dnia i sposobem na rozwijanie swoich zdolności jest wykonanie
przez Was prac wytwórczych, które otrzymaliście na początku naszej izolacji.
Zadanie 1.
Wypełnijcie wypychaczem prace wytwórcze, które zdążyliśmy uszyć na zajęciach przed epidemią : kotki,
misie, kaczki, które otrzymaliście wcześniej.
Kto czuje się na siłach może samodzielnie wykończyć swoje prace, pozostali mogą poprosić mamę o
wsparcie.

Zadanie 2 ( dla chętnych osób, jeśli macie w domu maszynę do szycia lub potraficie szyć ręcznie) –
dokładną instrukcję wykonania znajdziesz na you tube wpisując: „Pluszowe koty”
Wykorzystując szablon kotka obrysuj jego kształt na tkaninie złożonej podwójnie
( obrys robimy po lewej stronie materiału), przypnij szpilkami, a następnie uszyj po śladzie na maszynie
pamiętając o pozostawieniu otworu na odwrócenie pracy po jej wycięciu.
Kolejnym krokiem jest wycięcie pracy ( pozostawiamy odległość 1 cm od linii szycia), wywinięcie pracy,
wypchanie kotka wypychaczem ( może być ze starej poduszki) i zaszycie otworu drobnym ściegiem
ręcznym. Mamy proszę o asekurację dzieci podczas szycia. Oczy i buźkę możecie wyszyć samodzielnie,
z pomocą mamy lub pozostawić jak jest. Ozdobimy kotka po powrocie do szkoły.
Proszę, abyście gromadzili wszystkie swoje prace wytwórcze, po powrocie do szkoły ocenimy je i
omówimy.
Wasze prace stworzą wystawę na Powiatowych Targach Edukacyjnych i w czasie obchodów
jubileuszowych szkoły lub też będą upominkami dla gości naszej placówki.

Zadanie 3 - dla chętnych osób chcących rozwijać swoje zainteresowania z szycia i technik wytwórczych,
które poznaliśmy:
Wyszukaj w Internecie inne ciekawe pomysły, szablony do uszycia prac wytwórczych, dekoracji,
które moglibyśmy uszyć, wykonać na zajęciach przysposobienia do pracy.
Mogą to być maskotki, torby na zakupy, dekoracje świąteczne, maseczki ochronne itp.
Zdjęcia i filmiki możecie przesłać do mnie lub zgromadzić na pendrivie, obejrzymy je i wykorzystamy po
powrocie do szkoły.
Szablon kotka

Mamę Wojtka proszę o wspomaganie syna w pracy. Jego zadaniem niech będzie odrysowanie szablonu na
tkaninie, przypinanie, wypinanie szpilek, wspomagane szycie na maszynie i wycinanie nożyczkami,
wypełnianie kotka.
POWODZENIA !

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Rzuty do celu stałego i ruchomego
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Trucht w miejscu 3-4 minuty lub taniec przy muzyce.
1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać.

2. Dziecko podrzuca piłkę i stara się pod nią przebiec.

3. Dziecko staje w rozkroku, robi skłon w przód i rzuca piłkę miedzy swoimi nogami do partnera lub o
ścianę.

4.Dziecko podrzuca piłkę (siedząc po turecku) i stara się złapać, by ta nie upadła na podłogę.

5. Dziecko z wyznaczonego przez rodzica miejsca rzuca woreczkami (kulkami z papieru) do celu (np. do
tarczy narysowanej na podłodze, pudełka, miski, koszyka).
- rzuty pozycji stojącej
- rzuty z pozycji siedzącej
- rzuty z leżenia przodem
6. Dziecko w pozycji leżącej (na brzuchu) rzuca jak najdalej woreczek (kulkę z papieru)
czołga się po niego.

