4.05-8.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: W zdrowym ciele- zdrowy duch!
Poniedziałek 4.05.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zasady zdrowego odżywiania – wiosna.
Przysposobienie do pracy:
Temat: Zasady zdrowego odżywiania – wiosna.
Rodziców proszę o sprawdzenie, czy wasze dziecko dobrze rozumie przeczytany tekst i polecenia,
proszę im pomóc z odtworzeniu filmików edukacyjnych na you tube.
Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi treści zadań.
Kochani, o zdrowym odżywianiu wiemy dużo, byliśmy organizatorami pięknych apeli promujących
zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie z cyklu „Cztery pory roku”. Dzisiejszym naszym zadaniem jest
utrwalenie zasad w myśl hasła:
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.
Zadanie 1.
Przyjrzyjcie się obrazkowi i odpowiedzcie na pytanie: Co musimy robić, żeby być zdrowym? Uczniowie
piszący napiszą odpowiedź na kartce, mamę Wojtka proszę, aby Wojtek opowiedział swoimi słowami, co
przedstawia ten obrazek.

W przystępny sposób o zasadach zdrowego odżywiania opowiada krótki film- obejrzyjcie go proszę na
komputerze lub w telefonie, znajdziecie go wpisując:
Zdrowy styl życia Zdrowe odżywianie https://youtu.be/Sbx4Hs7LsD
Zadanie 2
Dominiko, Julio , Madziu i Kacprze – to zadanie wykonajcie pisemnie.
Obejrzyjcie film na you tube: 10 zasad zdrowego odżywiania https://youtu.be/DF4znGEcBPU
Mamę Wojtka proszę, aby obejrzała ten film z synem – te zasady dotyczą nas wszystkich.
Zadanie dla uczniów piszących: wypisz kolejno 10 zasad uniwersalnych, o których mówi pani dietetyk.

Zadaniem 1 Wojtka jest zaznaczenie, które z rzeczy przedstawionych na obrazkach były wymienione w
filmie:

Zadaniem 2 Wojtka jest połączenie odpowiedniej nazwy do obrazka z warzywem wiosennym. Mamę
Wojtka proszę o przeczytanie synowi poszczególnych nazw w ramce.

Rzodkiewka

szparagi

Zadanie 3 dla dzieci piszących
Rozwiąż krzyżówkę na następnej stronie

szczypiorek

sałata

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Temat: Zabawy i gry z dźwiganiem i mocowaniem.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Wykonajcie poniższe ćwiczenia:
Marsz w miejscu - 3 min.
przeciąganie w siadzie
Dzieci (rodzeństwo bądź rodzic-dziecko) siadają w parach, przodem do siebie (siad rozkroczny) stopy zwarte ze stopami
współćwiczącego. Dzieci trzymają szarfy wspólnie oburącz. Jedno z ćwiczących przechodzi do leżenia tyłem,
przeciągając współćwiczącego do skłonu w przód, po czym następuje zamiana ról. Dzieci zaczynają się przeciągać na
znak : kto silniejszy?

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Zdrowo się odżywiamy. ( 2 godziny )
Witam Was! Bardzo się cieszę, że odrabiacie zadania domowe. Pani Basia przysyła mi filmiki, które
prezentują waszą pracę. Brawo!
Zadanie dla Julii, Magdy, Dominiki i Kacpra.
• Przeczytaj wyrazy znajdujące się w ramce i podziel na sylaby.
• Wybierz zdania z ramki i podpisz obrazki.
• Napisz jakie czynności musisz wykonać zanim zjesz owoc lub warzywo.
Zadanie dla Wojtka
Proszę mamę o przeczytanie poleceń.
• Obejrzyj obrazki i powiedz co się na nich dzieje.
• Powiedz jakie czynności musisz wykonać zanim zjesz owoc lub warzywo.
• Jakie produkty mogą znaleźć się w wiosennej sałatce?
• Dlaczego powinniśmy jeść warzywa i owoce.
Miłej pracy!

EEG- REWALIDACJA- Kacper M.
Temat: Wiosna-sad
opr.K.O
1. Naucz się czytać. Przepisz tekst do zeszytu.
WIOSNA W SADZIE.
JEST JUŻ WIOSNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. CZĘŚCIEJ ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.

2.Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi wyrazami. Pamiętaj o przecinkach.
W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:…………………………………….
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: …………………………………………...
jabłonie, agrest, grusze, czereśnie, wiśnie, porzeczki, morele, maliny

3.Do podanych wyrazów w liczbie mnogiej dopisz wyrazy w liczbie pojedynczej.
Jabłonie- jabłoń

czereśnie- …………………

grusze- …………….

morele- …………………..

wiśnie- …………….

porzeczki- ……………….

Wtorek 5.05.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Aktywność fizyczna- jej wpływ na nasze zdrowie.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Aktywność fizyczna- jej wpływ na nasze zdrowie.
Drodzy rodzice i drodzy uczniowie ( mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi informacji i poleceń
oraz pomoc w odtworzeniu filmików instruktażowych):
O tym, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego
wszyscy wiemy. Obecnie dużo przebywamy w domu, mamy mniej ruchu, ale dla utrzymania dobrej formy
powinniśmy zażywać aktywności fizycznej, której wcześniej nie uprawialiśmy. Na szczęście możemy już
wyjść do lasu, parku, czy na łąkę- wykorzystajmy te możliwości, wyjdźmy z najbliższymi na spacer, kijki

lub na rower, oczywiście zachowując względy bezpieczeństwa ( odległość między ludźmi 1,5-2 m,
maseczki w miejscach publicznych).
Co daje nam ruch obrazuje ta ulotka- przeczytaj ją uważnie, jeśli nie będziesz rozumiał jakiś
pojęć, zapisz je na kartce – wyjaśnimy je w szkole, możesz też przesłać do mnie zapytanie, a ja
niezwłocznie ci wyjaśnię.

Zadanie kolejne:
Proszę, aby uczniowie z pomocą rodziców lub samodzielnie odtworzyli i obejrzeli krótkie filmy na you tube
o dobroczynnym wpływie na nasze zdrowie aktywności fizycznej. Znajdziecie je wpisując w przeglądarce
tytuł:
 Zdrowe porady- W zdrowym ciele zdrowy duch, a korzystnie wpływa ruch”- https://youtu.be/ChuoHDvYdY
 Śmietnik w mojej głowie- odcinek 5- „Sport na zdrowie”- https://youtu.be/KSmjz0wjh9M
Proszę wszystkich uczniów o takie zaplanowanie swojego każdego dnia, aby znalazł się czas na odrabianie
lekcji, czas na pomoc w domu i czas na aktywny relaks.
Zaplanujcie i wypiszcie na kartce swoje aktywności fizyczne na okres weekendu majowego od piątku do
niedzieli. Ćwiczyć możecie we własnym pokoju, w ogrodzie jak i na świeżym powietrzu w parku, lesie.
Propozycje ćwiczeń w warunkach domowych znajdziecie na you tube wpisując w przeglądarce- mam
nadzieję, że te ćwiczenia wam się spodobają:
- W zdrowym ciele zdrowy duch- https://youtu.be/WAv3CDSuxFc
-„Wprowadzenie do zajęć /Tabata" - Wychowanie fizyczne w domu na wesoło (Lekcja 1)https://youtu.be/_scsOZ0SOg8
- „Zabawy nad wodą/Tabata”- Wychowanie fizyczne w domu na wesoło (Lekcja 2)https://youtu.be/fgvS0LovqiY
- dla tych co lubią tańczyć polecam „Nauka podstawowych kroków zumby”- Wychowanie fizyczne w
domu na wesoło ( Lekcja 3) https://youtu.be/3cdqWafwLJI

Zadanie dla Wojtka
Proszę, aby Wojtek przyjrzał się obrazkom i opowiedział mamie co robią dzieci na poszczególnych
obrazkach. Zaznacz pętlą te ćwiczenia, które lubisz wykonywać sam.

Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra.
Przeczytaj polecenia i wykonaj zadania.

RELIGIA:
TEMAT: TYDZIEŃ BIBLIJNY W KATECHEZIE; LIST PANA BOGA DO NAS
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie proszę
Każdego dnia otrzymujemy wiele wiadomości. Tak wiele osób coś do nas mówi, a w dzisiejszych czasach
otrzymujemy mnóstwo wiadomości elektronicznych. Co chwilę przychodzą do nas smsy, zamieszczamy
posty na facebooku, otrzymujemy e-maile, a coraz rzadziej otrzymujemy list.
Kto z was otrzymał ostatnio jakiś list, ale taki zwykły, najlepiej ręcznie pisany, wysłany w kopercie ze
znaczkiem?
Jest jednak jeden list, który możemy otrzymać każdego dnia, on został wysłany już dawno temu, ale
wciąż jest aktualny. Mowa o Piśmie Świętym.
Drodzy Rodzice jeżeli posiadacie w domu egzemplarz Pisma Świętego, może być również ilustrowana
Biblia dla Dzieci pokażcie proszę je swojemu Dziecku.
Pismo Święte to słowa skierowane przez Boga do każdego człowieka, także do Ciebie i do mnie!
Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Piśmie Świętym. Wiemy, że jest to list, który Bóg
napisał do nas, a my powinniśmy go czytać.
Zapraszam Was do obejrzenia filmu animowanego o Piśmie Świętym
https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA
Po obejrzeniu spróbuj odpowiedzieć na pytania
1. Z jakich części składa się Pismo Święte?
2. Co oznacza słowo Ewangelia?
Odpowiedzi proszę przesłać do wychowawcy.
Wysłuchajcie piosenki zespołu Raz, dwa, trzy https://www.youtube.com/watch?v=QwMC9JDf7FM

WYCHOWANIE FIZYCZNE: Temat: Zabawy i gry bieżne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Witam was moi mili. Dziś zaproponuję wam zabawę o ciekawej nazwie Kierat.
Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych:
krzesło, miotła, sznurek.

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza w domu stadionie, polanie 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

REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M.
– prowadzący Magdalena Gruca
Rodzice i Opiekunowie
Celem zaplanowanych zajęć jest przypomnienie wiadomości dotyczących zegara i odczytywania godzin na
zegarkach wskazówkowych. Bardzo proszę, aby każdy uczeń samodzielnie przeczytał treść zadania i
powiedział Państwu, czy zrozumiał co ma zrobić a następnie samodzielnie je wykonał. Efekt realizacji, czyli
kartkę z zadaniem, proszę zachować.

Dominika S., Julia R., Magdalena M., Kacper M.
Zadanie 1.
Przyglądnij się uważnie poniżej zamieszczonemu zegarowi. Pamiętasz na zajęciach
omawialiśmy już zegar. Dzisiaj przypomnij sobie jak wygląda zegar. Przepisz zdania
umieszczone pod zegarem na kartkę i uzupełnij je. Kartkę zachowaj, pokażesz mi ją
po powrocie do szkoły.
Powodzenia 

1.
2.
3.
4.
5.

Zegar służy do wskazywania ………….. .
Mała wskazówka pokazuje ………. .
Duża wskazówka pokazuje ……… .
Godzina ma ………. minut.
Na zegarze jest godzina …….. .

Tomatis: Dominika S. i Julia R.
Temat: Obliczenia zegarowe
Opracował: p. Agnieszka B.
Przeczytaj polecenia i wykonaj zadania.

1. Odczytaj i zapisz godziny.

2. Dzieci wzięły udział w turnieju piłki nożnej. Turniej rozpoczął się o godzinie 11.25, a zakończył się
dwie godziny później. O której godzinie zakończył się turniej? Zaznacz zegar, który wskazuje właściwą
godzinę.

TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 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 –Leżenie tyłem
przy ścianie, nogi ugięte
stopy przyciskają piłkę do
ściany. Ruch-Toczenie piłki
stopami po ścianie w górę i
dół. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad na
krześle, stopy ustawione
równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na
palce, jednoczesne i
naprzemienne Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na
krześle, przed krzesłem na
podłodze leży rozłożony
kocyk. Stopy stoją na brzegu
kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod
stopy ruchami zginania
palców bez odrywania pięt
od kocyka. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na
krześle, Nogi uniesione nad
podłogę, stopy w zgięciu
podeszwowym, palce stóp
podkurczone. RuchNaprzemienne dotykanie
palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad
skrzyżny. Ręce w pozycji
skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z
jak najdłuższym
wymawianiem literki S.
Powtórzenia: 3 razy.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Podeszwy stół
złączone. Ruch-Wyprost nóg w stawach
kolanowych z utrzymaniem złączonych
podeszwami stóp. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy. Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi
aby kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący siedzi
twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją stopami.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie oparte
na podłodze z tyłu, piłka trzymana między
stopami. Druga osoba siedzi twarzą do
ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie silne
dmuchnięcie na tasiemkę. Powtórzenia: 3
razy.

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku 1,5-2
metry. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Środa 6.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Sposoby na stres; jego wpływ na nasze zdrowie
FUNKCJONOWANIE
OSOBISTE
I
SPOŁECZNE
KOMUNIKOWANIE SIĘ – tematyka powiązana:
Temat: Niebezpieczne aktywności.
Zadanie dla Wojtka

• Obejrzyj ilustracje i powiedz co się na nich dzieje.

Zadanie dla Julii, Magdy, Dominiki i Kacpra.
• Ułóż zdania do ilustracji.
• Zapisz zdania w zeszycie.

Środa zajęcia rozwijające komunikowanie się
Temat: Układamy i zapisujemy zdania.
Zadanie dla Julii, Magdy, Dominiki i Kacpra.
• Ułóż i zapisz zdania.

i

ZAJĘCIA

ROZWIJAJACE

Zadanie dla Wojtka. Proszę mamę o przeczytanie poleceń. Pozdrawiam!
• Powiedz jakie warzywo najlepiej Ci smakuje i opisz jego wygląd:
-wielkość ( małe, duże, )
-kolor
-smak (słodki, kwaśny )
Miłej pracy Wam życzę!

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Sposoby na stres; jego wpływ na nasze zdrowie.
Witam rodziców i uczniów.
Uczniowie przeczytajcie proszę dzisiejszą lekcję i polecenia.
Rodziców proszę o sprawdzenie, czy uczniowie czytający poprawnie zrozumieli przeczytany tekst i
polecenia. Mamę Wojtka proszę o przeczytanie i wyjaśnienie synowi informacji i zadań przeznaczonych dla
niego.
Drodzy uczniowie dzisiaj zajmiemy się stresem. Wy wiecie czym on jest- stresujecie się przed występem,
po zawodach, gdy nie udało się zdobyć medalu, lub gdy coś idzie nie po waszej myśli. Dorośli też go
odczuwają.
Stres w małych dawkach potrafi motywować do działania, jednak jego nadmiar niesie za sobą szereg
negatywnych skutków.
Zalicza się do nich: rozkojarzenie, bezsenność, ból głowy, uczucie niepokoju, skłonność do popadania w
nałogi, wrogie nastawianie do innych, niezadowolenie z siebie, nerwicę, depresję, a nawet myśli
samobójcze. Z tych to powodów nie wolno go bagatelizować.

Gdy będziesz w stresie spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania wymienione na żółtym polu
( kieruj się strzałkami zaczynając od lewej chmurki na górze).
Następnie zastanów się co z tym stresem można zrobić. Pomogą Ci w tym wskazówki wymienione na
niebieskim polu.

Zadanie 1 dla Dominiki, Magdy, Julii i Kacpra
Wypiszcie w zeszycie lub na kartce jakie są wasze sposoby na stres, co wam najbardziej pomaga, gdy
jesteście zdenerwowani, zestresowani. Wymieńmy się tymi sposobami- może wasze pomysły na stres
pomogą też innym osobom.
Zadanie 2.
a/ Stres pojawia się, gdy czegoś się boimy. Przyjrzyj się obrazkom i wskaż pary pasujących do siebie
obrazków ( połącz je w pary) - one wskażą co trzeba zrobić aby uniknąć niepotrzebnego stresu.
Mamę Wojtka proszę o wyjaśnienie mu treści polecenia.

b/ W chwilach stresu ludzie różnie zachowują się, rozładowują swój stres w różny sposób.
Przyjrzyjcie się obrazkom i skreślcie te zachowania, które są niewłaściwe i złe.

Zadanie dla Wojtka ( mamę proszę o wyjaśnienie synowi jakie jest jego zadanie i wysłuchanie
odpowiedzi).
Wojtku przyjrzyj się obrazkom i powiedz mamie co można zrobić, gdy będzie człowiekowi smutno.
Powiedz też co Ty najczęściej robisz , żeby przestać się smucić?

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Temat: KONSERWACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.
Dlaczego warto regularnie czyścić komputer? Krok po kroku wyjaśniam, jak należy dbać o czystość sprzętu.
Głośna praca wentylatorów, zawieszanie systemu, problemy z włączaniem oraz wyłączaniem komputera to
nieprawidłowości, które mogą być związane z nadmiernym nagromadzeniem kurzu we wnętrzu obudowy
komputera. Wbrew pozorom kurz dla sprzętu elektronicznego jest szczególnie groźny i niebezpieczny, a w
skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zmniejszenia wydajności oraz awarii komputera.
Wystarczy kilka prostych kroków, aby zapobiec szkodliwemu działaniu kurzu.
Jak często czyścić komputer?
Nie da się jednoznacznie określić, jak często należy czyścić komputer. Wyróżnić można jednak kilka
niepokojących symptomów, świadczących o tym, że komputer wymaga wykonania dokładnego czyszczenia:
głośna praca wentylatorów,
zawieszanie się i niestabilna praca systemu,
problemy z włączaniem oraz wyłączaniem sprzętu.
Szczególnie uważni powinni być między innymi posiadacze zwierząt. W powietrzu, poza kurzem, może
unosić się także sierść, dostająca do trudno dostępnych zakamarków.
Instrukcja czyszczenia komputera
Bardzo ważne, aby odłączyć komputer od zasilania. Następnie należy oczyścić obudowę z zewnątrz, aby
zmniejszyć ilość kurzu, która dostanie się do środka obudowy po jej otworzeniu. Kolejnym krokiem jest
dokładne wyczyszczenie komputera wewnątrz, choć może to wymagać zdemontowania niektórych części.
Istotnym działaniem jest oczyszczenie zasilacza oraz wentylatora. Na stykach przewodów także może osadzać
się brud, dlatego powypinanie przewodów, oczyszczenie gniazd to czynności, które warto przeprowadzić.





Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie im w wykonaniu tego zadania.
Z góry dziękuję za współpracę.
Efekty pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski
EEG- Rewalidacja: Wojciech G.
opr.K.O
1.Rodzicu proszę wykonaj dziecku masaż dłoni według poniższych wskazówek.
Masaż chwytno - dłoniowej strony ręki
Podczas masażu ręka dziecka spoczywa na dłoni osoby masującej chwytno – dłoniową stroną do
góry. Drugą ręką masujemy dłoń dziecka w kierunku od czubków palców do nadgarstka,
wykonując następujące ruchy:


głaskania – zgiętymi stawami paliczków



rozcierania – opuszkami lekko usztywnionych palców lub zgiętymi stawami paliczków



ugniatania – jednoręczne i/ lub dwuręczne ugniatanie środka dłoni



oklepywania

zgiętymi końcami palców stymulujemy dłonie przez kilkakrotne wykonanie nagłego pocierania
wewnętrznej strony dłoni odpowiednio zgiętymi końcami palców i paznokciami
2.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Tak piszemy dużą cyfrę „2”. Teraz, zgodnie z kierunkiem, napisz paluszkiem po cyferce. Powtórz
to kilkakrotnie. Rodzicu, narysuj cyfrę „2” na kartce i poproś, aby Wojciech wylepił ją plasteliną.
Podczas wylepiania musi zachować kierunek pisania cyfry.

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
EEG- Rewalidacja – Dominika S.
Temat:Wiosna-sad
opr.K.O
1. Naucz się czytać. Przepisz tekst do zeszytu.
WIOSNA W SADZIE.
JEST JUŻ WIOSNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. CZĘŚCIEJ ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
2.Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi wyrazami. Pamiętaj o przecinkach.
W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:…………………………………….
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: …………………………………………...
jabłonie, agrest, grusze, czereśnie, wiśnie, porzeczki, morele, maliny

3.Do podanych wyrazów w liczbie mnogiej dopisz wyrazy w liczbie pojedynczej.
Jabłonie- jabłoń

czewśnie- …………………

grusze- …………….

morele- …………………..

wiśnie- …………….

porzeczki- ……………….

Tomatis- Zadania dla Julii R. i Dominiki S.
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. Zegar.
Opracowała: p. Agnieszka B.
Julio i Dominiko, przeczytajcie polecenia i wykonajcie zadania. Powodzenia.
1. WPISZ BRAKUJĄCE LICZBY NA OSI LICZBOWEJ.

10 11

18

2. OBLICZ:
18+4=…

12 – 6 = ….. 17+6= …

19+11=…

14–8=….

13–4=…

7+7=…

26–9=…

18+5=…

3. KTÓRĄ GODZINĘ WSKAZUJE ZEGAR?

20

23

Czwartek 7.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Badania profilaktyczne, szczepienia ochronne
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Badania profilaktyczne i szczepienia ochronne.
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
- Proszę wszystkie mamy, aby opowiedziały swoim dzieciom na jakie choroby były szczepione w ciągu
swojego życia, jeśli macie w domu książeczkę szczepień to przejrzyjcie ją wspólnie,
- Rodziców uczniów czytających i piszących proszę o sprawdzanie, czy wasze dzieci poprawnie rozumieją
polecenia i informacje zawarte w zadaniach lekcyjnych,
- Mamę Wojtka ponownie proszę o wyjaśnienie chłopcu wszystkiego co robimy i jakie polecenia on ma
wykonać.
Dotychczas pracujecie bardzo ładnie – jestem z Was bardzo dumna!
Kochani w szkole cyklicznie odbywamy zajęcia z panią pielęgniarką. Ostatnio dużo rozmawialiśmy
o wirusach i bakteriach, o tym jak dbać o higienę osobistą i jak chronić się przed zarażeniem korona
wirusem, czy wirusem zwykłej grypy.
Jesteście już dorośli i wiecie jak dbać o swoje zdrowie. Jednym z elementów dbania o zdrowie jest
wykonywanie badań profilaktycznych i szczepień ochronnych.
Małe dziecko od pierwszego miesiąca życia powinno być zaszczepione na różne choroby, które
mogą być niebezpieczne dla jego zdrowia, dlatego lekarze specjaliści opracowali kalendarz szczepień
obowiązkowych w naszym kraju.
Zadanie 1: ( mamę Wojtka proszę, aby porozmawiała z synem o jego szczepieniach)
Przyjrzyjcie się tabelce, przeczytajcie na jakie choroby trzeba wykonać szczepienia dzieciom w różnym
wieku i porozmawiajcie z mamą, czy wy też mieliście takie szczepienia. Obejrzyjcie swoją książeczkę
szczepień. Jakie szczepienia powinniście mieć w wieku 19 lat?

Dorośli też powinni się szczepić – jakie są dla nich zalecenia przeczytacie w tej tabelce:

Oczywiście wykonanie szczepień zleca lekarz rodzinny, do którego udajemy się, gdy jesteśmy chorzy lub
gdy potrzebujemy wykonać badania kontrolne naszego zdrowia.
Oprócz lekarza rodzinnego są jeszcze inni lekarze, do których zwracamy się o poradę lub o pomoc.

Zadanie 2
Przyjrzyj się obrazkom powyżej i przeczytaj czym zajmują się poszczególni lekarze.
Wypisz w zeszycie lub na kartce jakich innych specjalistów medycyny znasz i czym oni się zajmują.
Zadanie 3 dla wszystkich ( mamę Wojtka proszę o przeczytanie mu instrukcji)
Przeczytajcie dokładnie tekst i przeanalizujcie ilustracje jak zachowujemy się podczas wizyty u lekarza.
Opowiedzcie rodzicom co po kolei należy zrobić idąc do lekarza.
W szkole Wojtek nam opowiadał co robimy i mówimy, gdy idziemy do lekarza,
zrobił to bardzo ładnie- proszę, aby opowiedział teraz mamie co po kolei robimy idąc do lekarza.

Zadanie 4 dla Julii, Magdaleny i Dominiki
Jesteście młodymi kobietami. Specjalistą od chorób kobiecych jest ginekolog. Przeczytajcie jak wygląda
wizyta w gabinecie ginekologicznym, jak się do niej przygotować, możesz to zrobić wspólnie z mamą.
Zachowajcie sobie te instrukcje- one przydadzą się wam, gdy zajdzie taka potrzeba.

RELIGIA: TEMAT: MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maryja jest najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych problemach mówi
Jezusowi i prosi by On nam pomagał. Maryja zawsze wspierała Jezusa. Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie
było przy Nim tych, którym przywrócił zdrowie, którym wyświadczał dobro. Uciekli również Jego
uczniowie. Została tylko Maryja oraz najmłodszy z uczniów – Jan. Jezus widząc swoją Matkę i ukochanego
ucznia – Jana, w słowach „Oto Matka Twoja” wskazał Janowi, że Maryja będzie matką wszystkich ludzi.
W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją oddajemy cześć
dobremu Bogu. W Polsce najbardziej znane są: Jasna Góra, Licheń, Gietrzwałd, Limanowa, Święta Lipka
oraz Rokitno, gdzie znajdują się Jej obrazy lub figury.
Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy Jej obrazie lub figurze
Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice
Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego to Jasna Góra, nazywana często
duchową stolicą Polski. Jest to klasztor położony na wzgórzu zwanym Jasną Górą w mieście Częstochowa.
Wiemy, że stolicą Polski jest Warszawa, wcześniej był nią Kraków. Jasna Góra jednak zawsze była
miejscem, gdzie Polacy spotykali się ze swoją Matką. Tam czuli się wolni, nawet wtedy, gdy Polska była w
niewoli.
OPOWIADANIE
Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli uciec.
Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą obraz z wizerunkiem Maryi i
wyrzucili. Bardzo zniszczony obraz wrócił do klasztoru. Król Polski zajął się jego odnowieniem. Zadanie to
powierzył znakomitym malarzom. Ci jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych
cięciem szabli. I tak nawet do dzisiaj możemy je oglądać.
Maryja ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi, a szczególnie na
tych, którzy się modlą razem z Nią. Polacy bardzo polubili tę twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej
powiedzieć o swoich kłopotach i zmartwieniach. Do Niej zwracali się również wtedy, gdy na nasz kraj
napadli wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo szybko zdobyli Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do
Jasnej Góry. Był to już ostatnie ważne miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka
tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie natomiast tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka
trwała cztery dni i skończyła się zwycięstwem rycerzy Maryi. Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała
Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję
Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie.
Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do apelu, śpiewając o godzinie 21:00 „Maryjo Królowo Polski...”.
Odpowiedz na pytania:
1. Które sanktuarium maryjne nazywamy duchową stolicą naszej Ojczyzny?
2. Dlaczego na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej widoczne są rysy?
3. Dlaczego król Polski ogłosił Maryję Królową naszej Ojczyzny?
Wysłuchaj piosenki i módl się codziennie jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=YhT7HNhLIME

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Godło Polski.

Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra.
• Uzupełnij powyższe zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.
• Przeczytaj wyrazy z trudnościami ortograficznymi i podziel na sylaby.

Zadanie dla Wojtka
• Powiedz jak wygląda Godło Polski.
• W jakich miejscach wisi Godło Polski.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Dawne stolice Polski.
Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra.

Zadanie dla Wojtka
• Jakie miasto jest stolicą Polski?
• Czy byłeś już w Warszawie?
• Jakie polskie miasta i miejsca zwiedziłeś?
Miłej Pracy i do zobaczenia w poniedziałek.
KÓŁKO PLASTYCZNE:
Beata Markulak
Przepis na masę solną
Szklanka mąki, szklanka soli, pół szklanki wody, całość wyrobić na gładką masę.
Kochani rodzice, podaję przepis na masę solną, proszę pomóżcie swoim dzieciom przygotować ją ( dzieci
mogą wygniatać to dla nich świetne ćwiczenie).

Na dzisiejszym kółku z masy solnej dzieci mają zrobić kotka. Na zdjęciu podpowiadam jakiego ( możliwa jest
też własna twórczość).Aby wykonać kota należy zrobić szablon z papieru, następnie rozwałkować masę na
ok 0,5 – 07 cm grubości i od szablonu nożykiem wyciąć kota, następnie uformować głowę z uszami, dokleić
oczy, wąsy. Po wyschnięciu masy, kotka należy pokolorować. Następnie proszę zrobić zdjęcie i wysłać do
swojej wychowawczyni. Jeżeli zostanie trochę masy, to można zrobić różne ozdoby według własnego
pomysłu lub podpatrzeć wpisując w Google np. prace z masy solnej. Życzę satysfakcji z wykonanych prac.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- Wojciech G.
Opracowała Barbara Góra
Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową na materiale obrazkowym
Mamę Wojtka proszę, aby syn dokładnie obejrzał rysunki, następnie proszę przeczytać mu kolejne
zdania pod obrazkiem. Zadaniem Wojtka jest wskazanie kolejno obrazków opisujących przeczytane zdanie.
Chłopiec może następnie sam opowiedzieć co widzi na rysunkach.

Zadaniem Wojtka jest opowiedzenie swoimi słowami co dzieje się z nasionkiem fasoli?
Czego potrzebują roślinki do rozwoju?

Piątek 8.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zupa szczawiowa, wiosenne przetwory.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Kulinarny piątek: zupa szczawiowa, wiosenne przetwory.
Witam serdecznie w kulinarny piątek 
Maj to miesiąc, kiedy pojawia się w ogrodach i na łąkach soczysty szczaw. Wtedy w klasie robimy
zupę szczawiową i przygotowujemy szczaw na zimę.
Wskazówki dla rodziców i uczniów ( mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi treści zadań i pomoc
w ich wykonaniu):
- proszę, aby wasze dzieci podczas spaceru na łąkę nazrywały szczawiu na pyszną zupę szczawiową, którą
następnie mogą ugotować pod waszym nadzorem. Gdy zbierzecie jego dużo, można zrobić mrożonkę lub
zapasteryzować w słoiczkach na zimę.
Szczaw obficie rośnie też w ogrodach, może zaprzyjaźniona sąsiadka użyczy wam go.
Tak wygląda szczaw

szczaw dziki ( rośnie na łące)

szczaw ogrodowy

Zadanie 1.
Przygotuj zupę szczawiową według następującego przepisu:
Składniki na zupę szczawiową
 Porcja mięsa z kością ( ale nie musi być)
 500 g świeżego szczawiu
 1-2 marchewki
 5 ziemniaków
 1 korzeń pietruszki
 pół korzenia selera
 kawałek pora
 3 łyżki śmietany kwaśnej 18%
 łyżeczka mąki pszennej
 zioła i przyprawy: 3 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, łyżeczka ziaren pieprzu, sól do
smaku
Dodatki do zupy szczawiowej
 jajka gotowane na twardo
 siekany koperek
Sposób wykonania:
1/Mięso umyj i włóż do garnka z wodą, ugotuj powoli wywar.
Następnie obierz wszystkie warzywa, umyj, pokrój w kostkę i włóż do gotującego się wywaru. Dodaj
przyprawy do smaku.
2/ Szczaw dokładnie umyj i drobno pokrój, a gdy warzywa będą miękkie włóż do gotującej się zupy. Gotuj
jeszcze kilka minut.
3/ Jajka ugotuj na twardo i po wystudzeniu obierz je i przekrój na pół. Koperek umyj i posiekaj drobno.
4/ 3 łyżki śmietany wymieszaj z łyżeczką mąki pszennej, a następnie wlej trochę wywaru, aby zahartować
śmietanę następnie wlej to do garnka z zupą. Zagotuj zupę.
5/ Do miseczki włóż cząstki jajka, wlej zupę i posyp posiekanym koperkiem. SMACZNEGO

Zadanie 2
Przygotuj szczaw do słoiczków w zimie zrobisz z niego pyszną zupę szczawiową
Przygotowanie szczawiu jest bardzo proste.
Możesz obejrzeć na you tube filmik instruktażowy wpisując „Szczaw na zimę w słoiczkach”
https://www.youtube.com/watch?v=-s8d1d_GvW0 lub zrobić go według następującego przepisu mojej
mamy.
Potrzebujesz sporą ilość szczawiu i sól.
Szczaw należy umyć i pozostawić do odcieknięcia na durszlaku, a następnie drobno pokroić.
Następnie wkładamy go do miski i wsypujemy 3-4 łyżek soli w zależności od ilości ( ja daję
tyle na średniej wielkości reklamówkę szczawiu). Mieszamy, przykrywamy i odstawiamy na
noc.
Następnie wkładamy szczaw do wymytych słoiczków dokładnie ugniatając. Nadmiar wody
odlewamy. Na wierzchu można wlać trochę roztopionego smalcu- wtedy nie trzeba
pasteryzować.
Można też po napełnieniu słoiczków zamknąć i zapasteryzować w garnku przez 20-30 minut.
UWAGA! Gotując w zimie zupę należy pamiętać, że szczaw jest już słony i należy doprawiać zupę na
końcu.
Zadanie 3. dla Dominiki, Magdy, Julii i Kacpra
Wyszukaj w Internecie i zapisz na kartce informacje na temat wartości odżywczych szczawiu.
Kartkę zachowaj- ocenimy ją w szkole lub ją sfotografuj i prześlij mi.
Zadanie dla Wojtka ( rodzica proszę o odczytanie poleceń synowi):
a/ Powiedz mamie jak nazywają się warzywa przedstawione na obrazkach wokół garnka
i jak będzie się nazywała zupa z dodatkiem tego warzywa.
Oto przykład:
Kalafior – zupa kalafiorowa
Następnie narysuj linie na garnku i pokoloruj go.

b/ Wojtku, gdybyś miał zamknięte oczy to po czym jeszcze można poznać jakie to warzywo?
Mamę proszę, aby przekazała mi informację, czy prawidłowo odpowiedział.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy i gry kopne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.Dzieci chodzą po pokoju z rozrzuconymi nadmuchanymi balonami. Na dźwięk klaskania w dłonie każde
dziecko wykopuje balon do moment kiedy osoba nie skończy klaskać, ćwiczenie powtarzamy kilka razy.
(ćwiczenie można wykonać na podwórku używając lekkich piłek)
2. Dzieci formują z gazety kilka kulek, ustawiają kulki na środku pokoju. Na sygnał podbiegają do kulek i
wykopują je na drugą stronę pokoju. ( ćwiczenie można wykonać na powietrzu z użyciem lekkich piłek,
bądź tak jak w przypadku mieszkania gazet).

