29.03-31.03.2021r.
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Tradycje wielkanocne
Poniedziałek 29.03.2021r.
Temat ośrodka dziennego: Tradycje i zwyczaje wielkanocne.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Temat: Tradycje i zwyczaje wielkanocne.
Drodzy rodzice i uczniowie!
Podobnie jak rok temu przechodzimy na zdalne nauczanie, a Święta Wielkanocne spędzimy w reżimie sanitarnym.
Przypominajcie swoim dzieciom o noszeniu maseczek, myciu, dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu społecznego,
unikaniu skupisk ludzkich.
Drodzy rodzice, proszę, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych
kultywowanych w Waszych rodzinach. Niech Wasze dzieci opowiedzą jak w szkole przygotowywaliśmy się do
Wielkanocy.
Zadania dla uczniów:
1/ Zadaniem uczniów jest dopasowanie właściwych podpisów do ilustracji. Mamę Wojtka proszę o przeczytanie
synowi podpisów.

Palmy wielkanocne Malowanie pisanek
Śniadanie
wielkanocne

Święcenie
pokarmów

Śmingus-dyngus
Stukanie się
pisankami

2/ Kolejnym zadaniem uczniów na ten tydzień jest aktywne włączenie się do przygotowań przedświątecznych. Jak to
mogą zrobić:
- wspólnie zaplanujcie plan przygotowań, niech uczniowie włączą się w porządki przedświąteczne i czynności
domowe tj. odkurzanie, układanie rzeczy, mycie naczyń,
- zaplanujcie potrawy i wypieki, które wykonacie na Wielkanoc,
- zróbcie wspólnie listę zakupów, niech uczniowie aktywnie uczestniczą w zakupach,
- niech uczniowie wykorzystają wykonane w szkole dekoracje wielkanocne do udekorowania mieszkania.
3/ Zadanie dodatkowe dla Julii i Wojtka ( z pomocą dorosłych)
Obejrzyjcie na you tube krótkie filmy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych, o to przykładowe:
- EduKredka – Tradycje Wielkanocne / Film edukacyjny #DLADZIECI #11

- Zwyczaje wielkanocne – prezentacja.

Rodzicu, bardzo proszę o przesyłanie informacji zwrotnych z przebiegu zdalnego nauczania (zdjęcia
uczniów z wykonywanych czynności i zadań, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania uczniów) na
mojego Messengera lub sms-em.
Dziękuję bardzo.
RELIGIA
Opracowała: M. Domalik
Temat: Święconka czyli znaczenie pokarmów
Drogi Rodzicu, przeczytaj Dziecku znaczenie pokarmów, które wkładamy do koszyczka. Jeśli masz możliwość
odwołaj się do konkretnych produktów, które masz w domu. Na zakończenie pomóż wykonać dziecku zadanie.
W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny, którymi będziemy się dzielić przy wielkanocnym
śniadaniu.
Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym
Panie Jezu Chryste!
Zasiądź między nami.
Udziel nam radości Twego Zmartwychwstania.
Niech się okażemy Twoimi uczniami,
a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.
Znaczenie pokarmów
BARANEK - Baranek w koszyczku jest symbolem Jezusa Chrystusa – Baranka Bożego, który umarł za nasze
grzechy, a zmartwychwstając pokonał śmierć. Symbolem tego zwycięstwa jest, trzymana przez Baranka,
chorągiewka.
PISANKI - Na wielkanocnym stole królują jajka. Są symbolem życia i odrodzenia. Malowane na różne kolory, nie
tylko zdobią nasz stół, ale pokazują także, jak wiele kolorów może mieć nasze życie, które daje nam Pan Bóg.
WĘDLINA – To symbol ofiary – daru, który ludzie dają Bogu, dziękując za to, że się nimi opiekuje i prowadzi ich
przez życie.
SÓL – Chroni potrawy przed zepsuciem. Człowieka, przed zepsuciem – grzechem, chroni Pan Jezus. Sól w
wielkanocnym koszyczku ma nam przypominać, że my też możemy się zepsuć kiedy grzeszymy oraz ma nas chronić
przed złem.
CHRZAN I BABKA - Chrzan przypomina, że gorycz męki i śmierci Pana Jezusa została zwyciężona przez słodycz,
dlatego obok chrzanu jest wielkanocna babka.
MASŁO – Jest oznaką dobrobytu. Przynoszone w koszyczku jest prośbą, by kolejny rok był w naszym domu pełen
dobroci i obfitości.
CHLEB - Pan Jezus został z nami pod postacią chleba – w Komunii Świętej. Chleb w święconce jest tego symbolem.
Przynosząc w koszyczku chleb, pragniemy prosić Pan Jezusa, aby nigdy nie brakowało nam jedzenia.
Zadanie
Narysuj koszyczek ze święconką. Wykonaną pracę proszę sfotografować i zdjęcie przesłać wychowawcy.

KOŁO TECHNICZNE
Temat: Pisanki wielkanocne z bibuły
Aby zrobić pisanki wielkanocne z bibuły potrzebne nam będą:
bibuła,
klej,
nożyczki
kolorowe sznurki i inne elementy do łączenia z bibułą.
Rozpoczynamy od pocięcia bibuły w paski i zwinięcia w ruloniki. Następnie jajko smarujemy klejem i
powoli okręcamy bibułę wokół osi jajka. Jeśli nie skręcimy bibuły od początku powstanie nam na górze
pisanki kokardka. Pisankę owijamy bibułą do połowy następnie dodajemy sznurek jutowy lub inny

kolorowy rulonik bibuły. Tak przygotowane pisanki wielkanocne z bibuły będą świetnie prezentować się w
każdym koszyczku ze święconką.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania. Z góry
dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski
TERAPIE:
Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Wojciech G.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki. Rozwiązania możecie narysować do zeszytu.
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/
W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię.
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
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REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Julia, Wojciech zadania zaplanowane na poniedziałek i wtorek
Opracowała: Kamila Kopczyńska
Karty pracy proszę zachować lub wkleić do zeszytu. Zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

ZADANIE 1 (Julia)
Polecenie: Oto kartka wielkanocna. Znajdź w wyszukiwarce internetowej życzenia
świąteczne i przepisz je na kartkę. Możesz też napisać własne życzenia.
Wklej kartkę i do zeszytu lub zachowaj kartę pracy do sprawdzenia po powrocie do szkoły.

ZADANIE 2 (Julia)
Przeczytaj pytanie: JAK POMOGĘ PRZYGOTOWAĆ ŚWIĘTA?
Z podanych poniżej zdań wybierz odpowiednie, aby odpowiedzieć na to pytanie.
Pytanie i odpowiednie zdania przepisz do zeszytu.

Pomogę zrobić wiosenne porządki.
Pomaluję jajka.
Zrobię palmę wielkanocną.
Będę oglądać telewizor.
Tylko będę się bawić.
Pomogę nakryć do stołu.
ZADANIE 3 (Wojciech)
Rodzicu wspieraj, nie wyręczaj. Przeczytaj Wojtkowi polecenie.
Przygotuj: 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 4 (WOJCIECH)
Polecenie: Rodzicu przeczytaj Wojtkowi nazwy świąt. Sprawdźcie w kalendarzu jaki to miesiąc i jaki dzień tygodnia.
Wklejcie poprawną nazwę miesiąca i wpiszcie z Wojtkiem datę.
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TERAPIA RUCHOWA – AGNIESZKA URBANOWICZ
PONIEDZIAŁEK: Julia R.
WTOREK: Wojciech G, Maksymilian J.
Temat: Ćwiczenia usprawniające małą motorykę.
Drodzy Rodzice poniżej zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu (ćwiczenia nie
wymagające specjalistycznego sprzętu)
PRZYPINANIE SPINACZY DO
BIELIZNY

Potrzebujecie kilku spinaczy oraz przedmiotu, do którego można je
przypinać (musi być to coś o dość sztywnych ściankach).

WYKLEJANIE OBRAZKA
PLASTELINĄ

Ćwiczenie znane każdemu. Wystarczy kawałek plasteliny i prosty
kontur obrazka np. wielkanocna jajko. Obrazek wyklejamy robiąc z
plasteliny małe kuleczki lub po prostu urywając jej kawałki i
naklejając na kartkę.

NAWLEKANIE MAKARONU
NA SZNUREK

Zadaniem będzie nawlekanie makaronu na sznurek.

NABIJANIE KAWAŁKÓW
GĄBKI

Małą gąbkę (np. do mycia naczyń) rozcinamy za pomocą nożyczek
na małe kosteczki. Zadaniem ucznia jest przenoszenie kosteczek do
przygotowanego pojemnika za pomocą długiej wykałaczki (gąbka z
łatwością się nabija).

PRZENOSZENIE KAWAŁKÓW
GĄBKI

Te same kawałki gąbki przenosimy za pomocą pałeczek np. do
sushi! Można też użyć dwóch długich wykałaczek.

ZABAWA Z GAZETĄ

– ugniatanie gazety rozłożonej na stole używając jednej ręki, później
drugiej, formując kule, następnie próbują wyprostować kulę za
pomocą jednej dłoni.

Życzę miłej zabawy w zaciszu domowym :)

Wtorek 30.03.2021r.
Temat ośrodka dziennego: Koszyczek wielkanocny
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Budowa ptaków.
Zadania dla Julii i Maksymiliana

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
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 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w siadzie
skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca worek w górę i stara
się złapać.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3 razy)

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

Wykonujemy 6-10
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.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolak

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. Dziecko
siedzi na krześle chwyta stopą woreczek i stara
się wycelować w tarczę.

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę. Dziecko w
siadzie podpartym trzyma woreczek stopa i stara
się rzucić jak najwyżej.

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.

Uwagi

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Temat: Jak zrobić pisanki 3D z papieru?
To najłatwiejsze do zrobienia pisanki wielkanocne! Idealny projekt dla wszystkich domowników. Wystarczy
mieć:
arkusz wzorzystego papieru dekoracyjnego (kolorowy papier);
nożyczki;
igła z nitką.
W zaledwie kilkanaście minut w twoim domu pojawi się cały zestaw ślicznych trójwymiarowych pisanek z
papieru. Możesz ułożyć je w koszyczku lub powiesić na wielkanocnym drzewku. Wybór należy do ciebie.
Instrukcja wykonania:
• Wytnij jajko w wybranym rozmiarze. Odrysuj je na pięciu wybranych arkuszach papieru.

•

Wszystkie otrzymane w ten sposób elementy połóż jeden na drugim. Zaznacz linię biegnącą przez
środek. Złącz wszystkie warstwy za pomocą zszywacza (2-3 zszywki wystarczą).

•

Rozłóż jajko i powyginaj wszystkie jego warstwy w taki sposób, by utworzyły trójwymiarowy
kształt pisanki. Jeśli chcesz powiesić jajko na choince, przez jego czubek przewlecz igłę z nitką.

•

W analogiczny sposób wykonaj resztę pisanek. Im bardziej będą kolorowe, tym lepiej. Prawda, że w
zestawie prezentują się jeszcze piękniej?

Wojciech G. będzie wycinał szablony jajek, oraz z pomocą próbuje wykonać kolejne etapy ćwiczenia.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania. Z góry
dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Koszyczek wielkanocny
Drodzy rodzice
1/ zadaniem uczniów jest udekorowanie i przygotowanie w domu koszyczka wielkanocnego do poświęcenia
pokarmów na Wielkanoc, aby się do tego przygotować proszę, aby uczniowie przyjrzeli się obrazkom, a
następnie wycieli je.
Następnie proszę, aby wkleili do koszyczka poniżej te z nich, które niesiemy do święcenia w sobotę
wielkanocną.

2/ Kolejne zadanie to pomalowanie w domu pięknych, kolorowych pisanek.
Możecie to zrobić przy pomocy gotowych farbek, gotowania jaj w skorupkach z cebuli lub zastosować
gotowe owijki foliowe. Czekam na zdjęcia waszych pisanek- pochwalimy się nimi nawzajem.

3/ Proszę, aby Julia i Maksymilian odczytali nazwy produktów znajdujących się w koszyczku, a następnie
kierując się strzałkami rozszyfrowali jakie jest ich znaczenie.
Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi symboliki poszczególnych produktów.

Rodziców proszę o wykonanie i przesłanie zdjęć waszych pisanek, dekoracji i koszyczków ze święconką
przygotowywanych wspólnie ze swoimi dziećmi- pochwalimy się nimi wzajemnie.
TERAPIE:
REWALIDACJA INDYWIDUALNA – prowadzący Magdalena Gruca
Drodzy Rodzice zwracam się do Was z prośbą, abyście w tym trudnym czasie byli dla swoich dzieci
Instruktorami i dawali najlepszy przykład do nauki i rewalidacji. Powodzenia i miłego spędzania czasu ze
swoimi cudownymi dziećmi życzę.
Rodzice
Bardzo proszę, abyście Państwo odczytali polecenie na głos (Maks odczytuje samodzielnie☺) i wykonali je
razem z dzieckiem. Proszę Państwa o nazwanie każdego produktu i podanie jego cech charakterystycznych
np.:
„Wkładamy do koszyczka 3 pisanki – jedną czerwoną, jedną zieloną, jedną żółtą.
Wkładamy również małą babeczkę drożdżową, mały chlebek, białego, cukrowego baranka…itp.”

Maksymilianie, Wojtku
Zadanie 1.
W Wielką Sobotę pomóż przygotować KOSZYCZEK WIELKANOCNY. Zapamiętaj wszystko
co do niego włożyłeś. Po powrocie do szkoły opowiesz mi co się w nim znalazło, jaki miało
kolor, czy było miękkie czy twarde, czy pachniało.

Powodzenia ☺

Środa 01.04.2021 r.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Wielkanocny koszyczek.

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 MOIM KOSZYKU JEST……………….

Temat: Ćwiczenia w liczeniu.
• Przeczytaj cyfry.
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• Policz pokarmy.
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ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Wielkanocny koszyczek. Ćwiczenia w pisaniu.
• Dokończ zdania podanymi wyrażeniami.

Krótkie nóżki,

długie nogi, długi dziób, krótki dziobek

Wróbel ma ……………………………………i …………………………………………………………….
Bocian ma ………………………………… i ………………………………………………………
• Podkreśl lub wskaż w tych zdaniach wyrazy z ó.
Zadania dla Wojtka

Witam! Proszę mamę Wojtka o przeczytanie pytań i nadzór podczas wykonywania przez syna zadań. Bardzo
dziękuję.

• Wymień pokarmy, które znajdują się w wielkanocnym koszyczku. Podziel na sylaby poniższe wyrazy:

BARANEK PISANKI, BABKA, KOSZYK, ZAJĄC, PISANKA, KIEŁBASA.
Proszę o przeczytanie wyrazów i wystukanie synowi sylab. Zadaniem Wojtka jest powtórzenie wyrazów
sylabami. Bardzo dziękuję za współpracę.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Potrawy wielkanocne.
Drodzy rodzice,
nasza młodzież potrafi już wykonywać niektóre czynności kulinarne, proszę dopilnujcie,
aby aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu potraw wielkanocnych w waszych domach. Doskonalcie ich
nabyte umiejętności, niech pod waszym czujnym okiem myją warzywa, obierają, kroją, mieszają składniki,
doprawiają do smaku.
Drogie mamy, pozwólcie im zdobywać od Was nowe umiejętności kulinarne,
wyszukiwać w Internecie i realizować nowe przepisy.
Przyślijcie proszę zdjęcia, jak sobie poradzili nasi uczniowie, jak Wam pomagali.
Zadanie 1.
Zadaniem uczniów jest wycięcie etykietek i dopasowanie ich do potraw poniżej i przyklejenie we właściwe
miejsca.
jajka
faszerowane
babka
z lukrem

żurek
z jajkiem
święconka

biała
kiełbasa
ćwikła z
chrzanem

mazurek
sernik
z rodzynkami

Zadanie 2 dla Julii i Maksymiliana
Rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło …………………………………..

Zadanie dla Wojtka
Mamę Wojtka proszę o odczytanie mu polecenia. Wojtku, zapamiętaj jakie potrawy będą na Waszym stole
wielkanocnym, po powrocie do szkoły opowiesz mi o nich i jak pomagałeś w domu.

Kochani, to ostatni dzień przed Wielkanocą. Złożyliśmy piękne życzenia wielkanocne poprzez
nagranie opublikowane na szkolnym facebooku, dostaliście za nie mnóstwo braw i podziękowań od
seniorów, nauczycieli i przyjaciół naszej szkoły
- JESTEM Z WAS BARDZO DUMNA.
Złóżcie osobiście takie życzenia swoim domownikom przy stole Wielkanocnym.
Myślami i sercem będę tam z Wami wszystkimi śląc życzenia pięknych, kolorowych
i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych oraz mokrego Dyngusa.
Wasza wychowawczyni

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: 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

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Krążenia bioder L i P.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1 Ósemki wokół nóg. Dziecko przechodzi między Ćw.5 Rak z piłką na brzuchu. Dziecko w podporze
nogami przodem i tyłem
tyłem stara się chodzić do przodu nie upuszczając
piłki .

Ćw.6 P.W. j.w. chodzenie tyłem

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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

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

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

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

RELIGIA
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 przyjmijcie 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
TERAPIE
Psycholog- zajęcia dla Julii R.
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Julii. W zadaniu znajdziesz ilustracje z
różnymi sytuacjami, ich opisem oraz obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, na stronie 5 znajdziesz
opisy, które im odpowiadają. Do każdej emocji pasują 4 sytuacje z ilustracji. Julia może użyć lupy lub innej
formy powiększenia treści.
Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania.
Etap 1.
Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki sytuacji oraz emocji.
Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”.
Etap 2.
Daj dziecku obrazki z emocjami. Przemieszaj ilustracje z sytuacjami. Przeczytaj Julii instrukcję do etapu 2.
Następnie podawaj dziecku po 1 obrazku z sytuacją czytając mu jej opis (tak by w czasie czytania mógł
patrzeć na ilustrację). Zadaniem dziecka jest wskazać obrazek z emocją, jaką czuje bohater ilustracji.

Instrukcja dla dziecka: „Za chwilę pokażę Ci ilustrację z osobami w różnych sytuacjach. Przeczytam Ci też,
co się na nich wydarzyło. Twoim zadaniem będzie pokazać, co czuje osoba z obrazka. Zrób to pokazując
palcem obrazek z odpowiednią emocją. Przed sobą masz twarze pokazujące „radość” i „smutek”.
Etap 3.
Instrukcja dla dziecka: „Przyklej zestaw z buzią i pasującymi do niej sytuacjami na kartkę papieru, każdą
emocję na innej.”

Opisy ilustracji:
1. Chłopiec nie mógł zagrać ze swoimi kolegami w piłkę.
2. Dziewczynka usłyszała, że koleżanki są dla niej nie miłe.
3. Dziewczynka opiekuje się chorą babcią. Nie wie, kiedy babcia poczuje się lepiej.
4. Dziewczynka jest samotna.

1. Dziewczynce zorganizowano przyjęcie urodzinowe.
2. Dziewczynka dostała prezent od mamy.
3. Chłopiec wygrał ważne dla niego zawody sportowe.
4. Chłopak i dziewczyna zatańczyli ze sobą.

Zajęcia z pedagogiem Wojciech G. (31.03.2021 – środa)
Bardzo proszę o odczytanie polecenia Wojtkowi i wsparcie przy wykonaniu zadań. Dziękuję

Kolory emocji
Jakimi kolorami można wyrazić emocje i uczucia dzieci na obrazkach?
Pokoloruj kółka wybranymi przez siebie kolorami.

Kolorowe balony
Pokoloruj balony kolorami, które wyrażają: radość, smutek, złość. Możesz wykorzystać dowolną
technikę plastyczną.

Choroba chłopca
Zastanów się, co mogło sprawić, że chłopiec jest chory? Połącz obrazki w pary i spróbuj
opowiedzieć, co się stało.

