25-29.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Kochamy nasze Mamy
Poniedziałek 25.05.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Upominek/ laurka dla mamy
Przysposobienie do pracy:
Temat: Upominek/laurka dla mamy
Wskazówki dla rodziców:
- Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi dzisiejszych zadań.
- Pozostałych rodziców proszę, aby dopilnowali, czy uczniowie prawidłowo rozumieją przeczytane
samodzielnie polecenia i je wykonują na bieżąco.
- Dzisiaj zajęcia plastyczno-techniczne, jednak cały czas obowiązuje naszą dorosłą młodzież wypełnianie
swoich obowiązków domowych tj. sprzątanie, przygotowywanie posiłków, pomoc w robieniu zakupów,
czy inne prace zlecone przez rodziców.
Kochani, jutro ważny dzień w naszych rodzinach- DZIEŃ MATKI.
Zawsze przygotowujemy z tej okazji upominki i laurki- świętujemy wspólnie z naszymi mamami. Teraz
nie możemy się spotkać dlatego proszę, abyście zrobili je w domu, a jutro
rano wręczyli je swoim mamusiom wraz z życzeniami.
Zadanie 1- Kwiatki dla MAMY
Mamę Wojtka proszę o pomoc synowi i nadzorowanie kolejnych kroków
wykonania.
Do wykonania zadania potrzebne będą:
- kolorowe kartki papieru ( musi być kolor zielony),
- klej,
- nożyczki
- jeśli macie w domu nasze kwiatki wycinane dziurkaczami ozdobnymi lub
gotowe kwiatki, perełki do naklejania to też możecie je wykorzystać.
Obok zamieszczam instrukcję obrazkową co należy kolejno zrobić!
Przyjrzyjcie się obrazkom i spróbujcie wykonać pracę tak jak pokazują to
kolejne cyferki.
Zadanie 2 – Laurka dla MAMY w kształcie kubeczka
Do jej wykonania będziecie potrzebowali:
- kolorową kartkę z brystolu, którą składamy na pół wzdłuż dłuższego
boku
- kolorowe kawałki brystolu, z których zrobicie łodyżki, listki i kwiatki
- wstążeczka, z której robimy małą kokardkę
- klej magic
- ozdoby cekinowe i perełki samoprzylepne jeśli macie.
Poniżej zrobiłam Wam szablon kubeczka należy go odrysować i wyciąć
jak na obrazku obok szablonu.
Ozdabianie kubeczka należy do waszej pomysłowości i kreatywności.
Łodyżki, listki i kwiatki to też nic trudnego, narysujecie je od ręki.
Możecie też wykorzystać wzór. Ilość kwiatków i ilość potrzebnych
elementów zależy od was. Wojtek już też wycina po śladzie. Mamę Wojtka proszę o pomoc w
przerysowaniu poszczególnych elementów pracy i wskazanie synowi miejsc ich naklejenia.

Teraz życzenia:
-Dominika, Julia i Kacper otwórzcie swój kubeczek i
wpiszcie w środku po prawej stronie życzenia dla swojej mamy.
- Madziu, tobie proponuję, abyś taki kubeczek zrobiła swojej ukochanej pani z DPS.
- Zadaniem Wojtka jest napisanie po śladzie napisu poniżej, wycięcie go i wklejenie do swojego kubeczka.

I gotowe!
Jutro rano wręczacie swoje prezenty mamusiom z uściskami i pozdrowieniami od pani Basi- waszej
wychowawczyni. Liczę na wasze zdjęcia zrobione wspólnie z mamą.
Pozdrawiam Was gorąco.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia zwinnościowe- przechodzenie przez przyrządy i przybory.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
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.
.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Układamy życzenia dla mamy.

Ułóż życzenia dla mamy.
Możesz zacząć tak:
Kochana Mamusiu, w dniu Twojego święta życzę Ci……………………………………

Zadanie dla Wojtka.
Powiedz, czego życzysz swojej mamie. Pomogą Ci wyrazy w ramce.
SZCZĘŚCIA • ZDROWIA
WSZYSTKICH MARZEŃ

•

UŚMIECHU

•

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Temat: Płacimy za zakupy.
Zadanie dla Wojtka
• Powiedz, czy robisz czasami zakupy?
• Jeśli tak, to wymień artykuły, które najczęściej kupujesz.
• W jakim sklepie robisz najczęściej zakupy?
Zadanie dla Magdy, Dominiki, Julii i Kacpra.
• Oblicz, ile zapłacisz za zakupy.
• Powiedz, czy robisz czasami zakupy?
• Jeśli tak, to wymień artykuły, które najczęściej kupujesz.
• W jakim sklepie robisz najczęściej zakupy?

SPEŁNIENIA

EEG-REWALIDACJA- Kacper M.
opr.K.O
1. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. . Poprawnie nazwij zwierzęta lęśne, podziel wyrazy na sylaby
klaszcząc w ręce. Odpowiedz pełnym zdaniem na poniższe pytania.

OLEK JEST W LESIE.
CHŁOPIEC JEST CICHO,
BO W LESIE MIESZKAJĄ
ZWIERZĘTA.
OLEK WIDZI RUDEGO
LISA.
TAM JEST DZIĘCIOŁ!
ON STUKA W DRZEWO.
TERAZ OLEK IDZOBOK DUŻEGO MROWISKA.
O! MRÓWKA! JAKA ONA JEST MAŁA!
CICHO
LAS

LIS
LIS

DZIĘCIOŁ
DZIĘ-CIOŁ

MROWISKO

MRÓWKA
MRÓW-KA

- gdzie był Olek?
-dlaczego Olek w lesie jest cicho
-powiedz jak wygląda lis?
- powiedz jak wygląda dzięcioł?
- kto mieszka w mrowisku?
Wtorek 26.05.2020 r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Dzień Matki- słodka niespodzianka dla mamy.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Dzień Matki- słodka niespodzianka dla mamy.
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Dziś ważne święto w rodzinie. Proszę, abyście Państwo umożliwili wykonanie swoim pociechom
słodkiej niespodzianki dla swojej mamy. To może być galaretka z owocami, eleganckie śniadanie z kawą
podane dla mamy lub ciasto upieczone przez dziecko. Rodzeństwo i tatuś może świetnie współdziałać w
tym zadaniu. Dobrze by było,
aby potrzebne produkty uczniowie kupili samodzielnie w sklepie.
Niech to będzie święto rodzinne, ale przede wszystkim święto Mamy.
Rodzeństwo Wojtka, jeśli to możliwe proszę o przeczytanie mu poleceń na dziś i pomoc w ich wykonaniu.

Zadanie 1
Jakie święto dzisiaj obchodzimy?
Dominiko, Julio, Kacprze- uzupełnijcie zdania o swojej mamie:
26 maja obchodzimy ………………………………… .
Czy Twoja mama lubi kwiaty? Jeśli tak to wymień jakie?......................................................
Moja mama lubi ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Zadaniem Wojtka jest przyjrzenie się obrazkowi poniżej i opowiedzenie, co widzi na obrazku, jakie dziś
święto oraz odpowiedź na pytania z karty pracy poniżej.
Proszę o informację zwrotną , czy poprawnie odpowiedział na pytania.

Zadanie dla Madzi
Przeczytaj proszę polecenie na karcie pracy poniżej i połącz odpowiednio obrazki świąt i pasujące do nich
miesiące

Zadanie 2
Wykonaj słodką niespodziankę dla mamy.
Może to być galaretka z owocami, zdrowy koktajl, rogaliki do kawy lub ciasto wykonane pod okiem
rodziców. Zadanie możecie wykonać wspólnie z rodzeństwem.

Kolejnym krokiem jest wręczenie wszystkich niespodzianek dla Waszych MAM i wspólne świętowanie.
Oczywiście po przyjęciu sprzątają dzieci, a nie mama!

Madziu: poproś panią, aby pomogła Ci w tym zadaniu. Słodki deser możecie zjeść z ukochaną panią.
Można też zadanie wykonać z koleżankami z grupy pod okiem opiekunek, a później razem spędzić miło
czas.
Wszystkim Kochanym Mamom moim uczniów
w Dniu Waszego święta
składam najpiękniejsze życzenia zdrowia, cierpliwości
oraz dużo, dużo pomocy i miłości od swoich dzieci.
JESTEŚCIE WSPANIAŁE!

RELIGIA:
TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom.
To dzień 26 maja.
Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę.
Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach.
Jest takie słowo, słowo jedno
Przed którym inne słowa bledną
Słowo jak słońce jaśniejące
Co wszystkie inne słowa gasi
Słowo z muzyki i z uśmiechu
Z zapachu kwiatów i nut ptasich
Słowo, co nigdy nie zawodzi
Wierne i czułe do ostatka
Najbliższe serca, najpiękniejsze
Jedno, jedyne słowo – Matka
Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus
Posłuchaj co powiedział Pan Jezus
http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie? Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta?
Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je swojej kochanej mamusi
dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które razem robicie.
Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia z piłkami.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Jeśli nie macie piłki gimnastycznej użyjcie takiej jaką posiadacie.

Ćw. 1 Dziecko kładzie się na plecach, ręce wyprostowane piłka w ręku, na sygnał rodzica dziecko podnosi
ręce z piłką i nogi przekładając piłkę w nogi.
Ćw.2 Siadamy na piłkę, ręce kładziemy na bioderka krążenie bioderek na piłce.
Ćw.3 To co bardzo lubicie- skoki na piłce, poturlajcie się z piłką.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M. -prowadzący
Magdalena Gruca
Rodzice i Opiekunowie
Celem zaplanowanych zajęć jest rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, ćwiczenie percepcji
wzrokowej oraz ćwiczenie w rozumieniu i rozpoznawaniu przedmiotów po podaniu ich dwóch cech – wielkości i
koloru. Bardzo ważna i niezbędna będzie Państwa pomoc, za co bardzo dziękuję.

Dominika S., Julia R., Magdalena M., Kacper M.
Zadanie 1.
Przyjrzyj się uważnie ilustracji z figurami geometrycznymi. Przypomnij sobie jak się
nazywają a następnie przepisz na kartkę poniższe zdania i uzupełnij je.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na ilustracji znajdują się następujące figury geometryczne: ………….. .
Wszystkich figur geometrycznych jest ……. .
Małych figur jest …. a dużych ….. .
Najwięcej jest figur w kolorze ……… .
Duża różowa figura to ……… .
Mała szara figura to …….. .
Duża brązowa figura to ……… .
Mała czerwona figura to ……… .

Zadanie 2.
Sprawdź w kalendarzu jaka dzisiaj jest data i jakie dzisiaj jest święto. Nie
zapomnij o życzeniach dla …
TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
TEMAT: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek.
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; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

Ćw.1 Toczenie piłki po jednej linii
przodem i powrót przodem po drugiej linii.
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.

Ćw.3 Toczenie piłki między liniami
przodem.
Ćw.4 Jw. toczenie tyłem.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Toczenie piłki po jednej linii
przodem
Ćw.6 Jw. po linii tyłem.

Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii
przodem .
Ćw.8 Jw. po linii tyłem.

Ćwiczenie oddechowe
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma
piórko w dłoniach. Silnie zaczyna
dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało
się jak najdłużej w powietrzu.

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

TOMATIS – Dominika S.
Temat: Nie popełniam błędów – ćwiczenia ortograficzne.
(p. Agnieszka B.)
1. Połącz w pary wyrazy, które wyjaśniają pisownię.
wstążka rosół druh

strach stół

straszny wstęga drużyna

stoły rosołem

2. Uzupełnij wyrazy literami podanymi w ramce.
rz
kominia….,

rz

rz

rz

ż

ż

pieka…. , ba….. ant, b ……eg, …….ona, p ….. eszkoda

3. Utwórz według wzoru wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych.
WZÓR: winna – niewinna
ładna –
dobry –
czytelne –
4. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń. Wpisz w okienka liczby od 1 do 4.

Najpierw poszła do łazienki.
Na końcu włożyła buty i wyszła z domu.
Ola wstała rano.
Potem zjadła śniadanie.
Środa 27.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Rola kobiety, matki w rodzinie.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Prezent dla mamy.
Temat: Zapisujemy słownie godziny.
Zadanie dla Magdy, Julii, Dominiki, Kacpra.
Widziałam wasze prace. Jesteście wspaniałymi uczniami. Inni mogą brać z Was przykład!
Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania.
• Skąd Ania wzięła pieniądze na prezent dla mamy?
• Kogo postanowiła poprosić o pomoc?

Zadanie dla Wojtka
Wojtku, widziałam filmik, na którym wspaniale pracujesz! Jestem z Ciebie bardzo dumna.
Pozdrawiam mamę i dziękuję za współpracę.
• Zastanów się jaką niespodziankę mógłbyś przygotować mamie.
Ja również jestem matką i uwielbiam otrzymywać od swoich synów polne kwiaty. Może wybrałbyś się na
łąkę i nazrywał kwiatów dla mamy.
Zadanie dla Magdy, Julii, Dominiki, Kacpra.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Zapisujemy słowami godziny.

Zadanie dla Wojtka
• Powiedz, jak wygląda twój plan dnia. Pomogą Ci poniższe obrazki. Do dzieła!

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Rola kobiety, matki w rodzinie.
Wskazówki dla rodziców:
Proszę, aby dopilnowali Państwo, czy wasze dzieci przeczytali ze zrozumieniem polecenia i materiał
tekstowy, a następnie czy wykonali zadania.
Mamę Wojtka lub jego rodzeństwo proszę o odczytanie chłopcu poleceń i o wsparcie podczas wykonywania
przez niego zadań.
Kobieta, mama pełni w rodzinie wiele bardzo ważnych ról.
Zdjęcia poniżej przedstawiają właśnie takie przykłady.
Zadanie 1
Przeczytaj opisy w ramkach, wytnij je i dopasuj go do właściwego obrazka wklejając obok.
Zadaniem Wojtka jest opowiedzenie mamie co widzi na poszczególnych obrazkach.
Pracuje zawodowo
na różnych stanowiskach

Gotuje, robi zakupy, dba
żeby niczego nie brakowało

Zajmuje się wychowaniem
dzieci, bawi się z nimi

Opiekuje się wszystkimi
członkami rodziny

Przekazuje tradycje
rodzinne z pokolenia na
pokolenie

Rodzi dzieci- jest mamą

Pierze dba o porządek w
domu

Dba o swoją rodzinę

Pomaga w chorobie, ma na
wszystko lekarstwo

Napisz czego nauczyła cię twoja mama.
Moja mama nauczyła mnie: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Zadanie dla Wojtka
Mamę proszę o przeczytanie synowi polecenia z jego karty pracy.

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Temat: Tulipany z bibuły
Nadchodzi święto naszych mam. Dobrym pomysłem jest obdarowanie ich bukietem kwiatów.
Dlatego wykonamy tulipany z bibuły.
1. Wytnij płatki kwiatów. Pasek bibuły powinien mieć około 12x20 cm. Następnie złóż go kilka razy w
mały prostokąt.
2. Uzyskanemu tak prostokątowi z jednej strony zaokrąglij rogi naszego prostokąta.
3. Przechodzimy do wykonania kielicha. Z bibuły wytnij kwadrat o boku 15 cm.
4. Delikatnie uformuj środek. Wcześniej przygotowaną małą kuleczkę waty ułóż na kwadratowym
kawałku bibuły. Jeśli zostanie Ci nadmiar bibuły, zwiń go w łodyżkę.
5. Owiń łodygę kielichem w taki sposób, aby środek znalazł się na jego dnie. Następnie okręć
drucikiem.
6. Dodaj wycięte i złożone wcześniej płatki z bibuły.
7. Ponownie okręć kwiat z dołu drucikiem. Przytnij go za pomocą obcęgów.
8. Ostrożnie wywiń płatki, aby się odchylały od kielicha.
9. Ciesz się swoim kwiatem z bibuły!
10. Zrób kolejny kwiat. Aż do uzyskania bukietu.

I w taki oto sposób Twój piękny kwiat z bibuły jest gotowy. Jeśli chodzi o kolory, to zdaj się na własną
wyobraźnię. Identycznie z kształtem płatków.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję. Efekty pracy
bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy.

Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

EEG- Rewalidacja – Dominika S.
opr.K.O
Dominika S.
1. Naucz się czytać . Poprawnie nazwij zwierzęta lęśne, podziel wyrazy na sylaby klaszcząc w ręce. Wyrazy
zapisz do zeszytu.

OLEK JEST W LESIE.
CHŁOPIEC JEST CICHO,
BO W LESIE MIESZKAJĄ
ZWIERZĘTA.
OLEK WIDZI RUDEGO
LISA.
TAM JEST DZIĘCIOŁ!
ON STUKA W DRZEWO.
TERAZ OLEK IDZOBOK DUŻEGO MROWISKA.
O! MRÓWKA! JAKA ONA JEST MAŁA!
LAS
CICHO

LIS

DZIĘCIOŁ

MROWISKO

MRÓWKA

2. Uzupełnij zdania wykorzystują wyrazy z ramki, zdania zapisz do zeszytu.

W LESIE TRZEBA BYĆ ……………………
W MROWISKU MIESZKAJĄ ………………..
LIS MA DŁUGI …………. I JEST ……………DZIĘCIOŁ JEST LEKARZEM , BO
LECZY ……………
CICHO

DRZEWA

MRÓWKI

RUDY

OGON

TOMATIS- Julia R. i Dominika S.
Temat: Wycieczka do Zakopanego – czytanie ze zrozumieniem.
(p. Agnieszka B.)
Przeczytajcie tekst, a następnie wykonajcie na jego podstawie zadania nr 1, 2, 3.
Marysia wróciła w sobotę z tygodniowej wycieczki klasowej. W tym roku prawie cała klasa pojechała
do Zakopanego. Nie było tylko Maćka, ponieważ się rozchorował. Pogoda dopisała, więc uczniowie z
panią nauczycielką mogli codziennie wędrować po górach. Zawsze chodziła z nimi przewodniczka
górska, pani Zuza, która opowiadała ciekawostki o regionie. Marysia zapamiętała pięć legend, które
opowie swojej siostrze Krysi na dobranoc.
1. Pokoloruj każde zdanie, które jest prawdziwe.

Marysia była tydzień na wycieczce.
Na wycieczce była cała klasa.
Dzieci wędrowały po górach.
Siostra Marysi ma na imię Ania.
2. Otocz pętlą liczebnik, który występuje w tekście.

osiem, pięć, jeden

3. Znajdź w tekście i zapisz po jednym przykładzie podanych części mowy.
czasownik – (co robi? co robią?)………………………………………
rzeczownik – (kto? co?)………………………………………………..
4. Zapisz w liniach rozwiązania zagadek. Skorzystaj z wyrazów w ramce.
list

ogłoszenie

zaproszenie

Dasz je osobie, gdy chcesz, aby przyszła na twoje urodziny.
………………………………
Jest w nim podany nadawca, zawiera zwroty grzecznościowe.
………………………………………………….
Można je przeczytać w gazecie, może dotyczyć sprzedaży samochodu.
………………………………………………..
Czwartek 28.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Potrzeby dziecka w rodzinie- odpowiedzialne rodzicielstwo
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Potrzeby dziecka w rodzinie- odpowiedzialne rodzicielstwo.
Drodzy rodzice
Realizując podstawę programową omawiamy zawsze w ostatniej klasie PdP zagadnienia związane z
dojrzewaniem, odpowiedzialnym rodzicielstwie, narodzinach i pielęgnacji małego dziecka- jego potrzebach.
W szkole wielokrotnie dyskutowaliśmy o tym, były zajęcia z panią pedagog i panią Anetą, nasi
absolwenci opowiadali nam jak wychowuje się małe dziecko ile czasu trzeba mu poświęcić.
Proszę zwłaszcza mamy i panią opiekunkę Madzi , aby poświęciły trochę czasu swoim dzieciom i
wyjaśniły temat poczęcia i narodzin dziecka w rodzinie z pomocą proponowanych przeze mnie filmików
instruktażowo- dydaktycznych, które znajdziecie Panie na you tube. Myślę, że Wojtkowi, Madzi i Julii
trzeba będzie dopowiedzieć kilka komentarzy do filmów. Drogie mamy myślę, że będzie to też okazja do
opowiedzenia jak wasze dzieci przyszły na świat i jakie zmiany w rodzinie wprowadziły.

Zadaniem uczniów jest obejrzenie filmów na you tube razem z mamą, jeśli czegoś nie będziecie rozumiałyzapytajcie swoją mamę- ona wam wyjaśni jak to było z wami, gdy się urodziliście.
Oto tytuły krótkich filmów o poczęciu i narodzinach dziecka.
- „Od poczęcia – dziecko” https://youtu.be/vxXHiz3RTsA
- „ Od poczęcia do narodzin” https://youtu.be/GgG0psXnHFs
-„18 ważnych komunikatów, które chce przekazać ci niemowlę” https://youtu.be/O-5KKHAEmFo
- „Rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku- leżenie, raczkowanie, pierwsze kroki”
https://youtu.be/2rZsT0cvwVY - krótki, wesoły filmik nagrany przez szczęśliwych rodziców
-„12 niezbędnych rzeczy do wyprawki dla noworodka” - https://youtu.be/o0XEcNrTbnc
Zadanie kolejne, mamę Wojtka proszę, aby opowiedziała synowi o swoich i brata narodzinach na tyle, na
ile Wojtek będzie zainteresowany tematem:
Porozmawiajcie z mamą, tatą, babcią o tym czy:
- mieliście swoją ulubioną przytulankę?
- jak wyglądał wasz kącik malucha/ pokój?
- czy daliście rodzicom pospać w nocy?
- czy szybko nauczyliście się chodzić?
- jak było z jedzeniem u was?
- czy narodzenie dziecka dużo kosztuje ( czasu, wysiłku, pieniędzy)
- czy pamiętają jakieś śmieszne historie z waszego wczesnego dzieciństwa?
Tak wygląda właśnie przygotowanie rodziny do przyjęcia jej nowego członka, z takimi rzeczami i
problemami należy się liczyć, gdy decydujemy się na dziecko.
Dlatego zapamiętajcie odpowiedzialne rodzicielstwo to decyzja podjęta rozważnie i w głębokim
przekonaniu, że jesteśmy w stanie zapewnić dziecku wszystko, czego będzie potrzebowało do prawidłowego
rozwoju.
Zadanie dla wszystkich.
Na podstawie obejrzanych filmów wiecie już, że dzieci potrzebują rzeczy materialnych czyli tych które
można dziecku kupić w sklepie i rzeczy niematerialnych, które trzeba dać od siebie, rodziny, których
nigdzie nie da się kupić.
Oto nasz dzidziuś. Przeczytajcie o różnych rzeczach, które będzie potrzebował i wpiszcie je do
odpowiedniej rubryki.
Zadaniem Wojtka jest wskazanie czy przeczytaną kolejno rzecz można dzidziusiowi kupić, czy nie ( trzeba
dać od siebie).

MAŁE DZIECKO W RODZINIE POTRZEBUJE:
a/ rzeczy materialnych
b/ rzeczy niematerialnych
( tych które można kupić)
( tych których nie da się kupić)
-























UBRANEK
PIELUSZEK I CHUSTECZEK NAWILŻAJĄCYCH
POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA
ZABAWEK I BAJECZEK ODPOWIEDNICH DO WIEKU DZIECKA
SWOJEGO KĄCIKA LUB POKOJU
SMOCZKÓW I BUTELEK
DUŻO MIŁOŚCI
ŁÓŻECZKA
PRZYTULANIA I KOŁYSANIA
WANIENKI
TROSKI I MĄDRYCH RAD
WSPÓLNYCH ZABAW
PRZEWIJAKA
KOCHAJACEJ RODZINY
KOSMETYKÓW DLA DZIECKA
WÓZKA
POMOCY W POZNAWANIU ŚWIATA I UCZENIU SIĘ NOWYCH RZECZY
ODPOWIEDNIEGO DO WIEKU JEDZENIA
SPOKOJU I KOCHAJACEJ SIĘ RODZINY
WITAMINEK I LEKARSTW
UWAGI SWOICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Zadanie dla Dominiki, Julii, Madzi, Kacpra
Przeczytajcie proszę tekst „NASZE LEKCJE O RODZINIE”, a następnie odpowiedzcie na pytania do
tekstu.

Tak wygląda lalka symulator dziecka jest zaprogramowana i zachowuje się jak malutkie dziecko – płacze,
siusia, trzeba ją karmić i przewijać. Rejestruje, czy opiekunowie dobrze się nią zajmowali.
Odpowiedzcie proszę na pytania związane z tekstem i tym co już wiecie ze swojego doświadczenia.
Pamiętajcie- dziecko to nie lalka, którą można odłożyć i pójść bawić się z rówieśnikami.

Zadaniem Wojtka jest pokolowanie obrazka z bobasami.

RELIGIA:
TEMAT: DUCH ŚWIĘTY – PIERWSZY DAR UWIELBIONEGO PANA JEZUSA
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim
uczniom, że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem.
Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie
wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego.
Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze
strony ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej.
Posłuchajcie co się wtedy wydarzyło https://wbiblii.pl/szukaj/Dz+2%2C1-4
Odpowiedzcie na pytania
1. Którego dnia Duch Święty zstąpił na apostołów?
2. Co usłyszeli apostołowie?

3. Co zobaczyli?
4. Jakie znaki towarzyszyły zstąpieniu Ducha Świętego na apostołów?
Odpowiedzi napiszcie na kartce, poproście Rodziców by zrobili zdjęcie i wysłali je Waszym
wychowawcom.
Znaki Ducha Świętego

Gołąb

Ogień

Wiatr

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, że
poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani
więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją
miłością i darami. Stało się to podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i
dodaje nam odwagi.
Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=dPPSDnkwN1A
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Praca kobiet.
Temat: Usługi dla innych.
Zadanie dla Magdy, Dominiki, Julii i Kacpra.
• Jakie zawody wykonują kobiety przedstawione na rysunkach?
• Opowiedz o sytuacji, kiedy korzystałeś z ich usług.

• Przeczytaj zdania. Podkreśl wyrazy oznaczające czynności. ( Co robi? )
Lekarz leczy chorych ludzi.
Nauczyciel uczy dzieci.
Ekspedient sprzedaje towary.
Muzyk gra w orkiestrze.
Krawcowa szyje ubrania.
Kucharka gotuje obiady.
Szewc naprawia buty.
Zadanie dla Wojtka
•Wymień nazwy zawodów przedstawionych na powyższym rysunku.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Sylaby i zdania.
Zadanie dla Julii, Dominiki, Magdy i Kacpra.
• Policz ile wyrazów zawierają poniższe zdania:
Moja mama pracuje w sklepie……………………………..
Mój ojciec uwielbia pracę w ogródku…………………..
Zadanie dla Wojtka
• Podziel na sylaby wyrazy:
O

-GRÓ- DEK

KWIA - TY
KU -

CHARZ

SZEWC
LE - KARZ
• Policz ile sylab jest w każdym wyrazie.
Do dzieła Wojtku! Mama na pewno Ci pomoże. Pozdrawiam!

Zadanie dla Julii, Magdy, Dominiki i Kacpra.

KÓŁKO PLASTYCZNE:
Temat: Kamienne stworki
Rodzicu, teraz jesteś moją prawą ręką ;). Przeczytaj swojemu dziecku polecenie, jeżeli jest potrzeba,
wyjaśnij i pomóż wykonać pracę. Na dzisiejszych zajęciach zrobicie kamienne stworki. Potrzebne będą

wam do to ciekawe kształtem kamyki, najlepiej jasne i farby plakatowe. Wysyłam wam kilka przykładów.
Oczywiście wasze pomysły będą najpiękniejsze. Proszę zróbcie zdjęcie i swojej pracy i wyślijcie
wychowawczyni, na pewno obejrzę.

Piątek 29.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pielęgnacja małego dziecka
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Pielęgnacja małego dziecka
Drodzy rodzice, drodzy moi dorośli uczniowie
poruszamy kolejne zagadnienia z podstawy programowej, czyli pielęgnacja małego dziecka, opieka nad
małym dzieckiem.
Zajęcia te w normalnych warunkach realizujemy z udziałem pani pielęgniarki
z wykorzystaniem pakietów dla noworodków otrzymanych ze szpitala oraz szeregu zgromadzonych
pomocy dydaktycznych do nauki pielęgnacji małego dziecka.
Z opinii moich absolwentów wiem, że ćwiczenia praktyczne z lalkami bardzo się w życiu dorosłym
przydały, gdyż wasi starsi koledzy są już rodzicami, czy ciociami malutkich dzieci.
Kacper i Dominika przypomną sobie te zajęcia, gdy spojrzą na zdjęcia z poprzednich lat natomiast
Julię, Wojtka i Magdalenę proszę, aby przyjrzeli się zdjęciom z takich zajęć.

Kąpiel „dzidziusia”

Pielęgnacja po kąpieli, ubieranie

Karmienie i przytulanie

To były nasze zajęcia. Obiecuję, że je utrwalimy w przyszłym roku szkolnym.
Teraz zadanie dla was.
Rodziców i opiekuna Madzi proszę o umożliwienie obejrzenia uczniom profesjonalnych filmików
instruktażowych na you tube.
Tytuły i adresy podaję poniżej. Zachęcam mamy ( jeśli macie czas) do obejrzenia ich z waszymi dziećmi
oraz do wspominania dziecięcych chwil spędzonych z waszymi dorosłymi już pociechami.
- „Kąpiel noworodka- dowiedz się jak wykąpać noworodka” https://youtu.be/W30sTSc6H38
- „Przewijanie niemowlęcia” - https://youtu.be/HJYpnAJyiRs
- „Ubieranie noworodka. Jak prawidłowo obracać noworodka”https://youtu.be/XEHLreWatoo?list=RDCMUC2H8oaWCGDjWj-Qr4NstU-w
- „Jak podnosić i trzymać noworodka. Pozycja brzuszna i łokciowa”- https://youtu.be/urbgcN1pVvY
Zadanie dla Wojtka
Co przedstawiają rysunki poniżej? Opowiedz co widzisz.

Zadanie dodatkowe dla wszystkich chętnych
W ulotkach sklepowych jest sporo artykułów, jedzonka, ubranek, sprzętu, zabawek dla małych dzieci.
Wytnijcie proszę takie obrazki i wklejcie je do zeszytu lub na kartkę.
Zróbcie zdjęcie i przyślijcie je do mnie – ocenimy waszą pracę .
Życzę mile spędzonego czasu z rodzicami na wspominaniu waszego dzieciństwa. Możecie też wspólnie
pooglądać zdjęcia rodzinne, gdy byliście mali.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Doskonalenie ćwiczeń z piłkami.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
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.

