Środa 15.04.2020r.
Dzień dobry Rodzice. Rozpoczynamy kolejny tydzień nauki. Proszę, aby wszystkie materiały wypracowane przez
dzieci zachować do oceny po powrocie do szkoły a podczas wykonywania prac proszę zrobić kilka zdjęć.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ: - 2h
Temat: Pisanki wielkanocne z bibuły
Aby zrobić pisanki wielkanocne z bibuły potrzebne nam będą:
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.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Wspólne drugie śniadanie.

Drugie śniadanie to jedno z najbardziej zaniedbywanych dań w ciągu dnia! Najczęściej jemy skromne
śniadanie i już po 2 godzinach zaczynamy czuć ucisk na żołądek, który sugeruje wchłonięcie czegoś do
jedzenia. Próba wytrzymania do obiadu często kończy się porażką i rzuceniem „czegoś na ząb” najczęściej
jest to coś słodkiego… batonik, drożdżówka albo chipsy. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi nam
DRUGIE ŚNIADANIE!
Proponuję kilka przepisów do wykorzystania w domu.
Przepis nr 1
Chleb razowy lub żytni a na niego, gotowana pierś z kurczaka lub indyka pokrojona w plasterki, kiełki,
sałata, pomidor i paski papryki
Przepis nr 2
Chleb razowy lub żytni a na niego, kiełki, ugotowane na twardo jajko i pomidor
Przepis nr 3
Chleb razowy lub żytni a na niego, kiełki, rzodkiewka i cebula, a podstawą będzie serek twarogowy
Na deser tego szybkiego drugiego śniadania możesz przygotować sobie jakiś owoc i butelkę niegazowanej
wody mineralnej :-)

Rodzice, proszę wspólnie z dzieckiem przygotować produkty, które wykorzystane będą do przygotowania drugiego
śniadania. Proszę, aby pod waszym nadzorem dziecko posługiwało się prawidłowo nożem: kroiło w plastry np.
wędlinę, ser, warzywa i owoce, smarowało chleb masłem, wykonało kolorowe kanapki, które wspólnie zjecie. Po
śniadaniu proszę, aby dziecko sprzątnęło ze stołu, umyło naczynia i zrobiło porządek.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY: - 5h
Temat: Kulinarna środa.
Rodzice, proszę aby dzieci pod Waszym nadzorem przygotowały obiad dla całej rodziny. Zanim jednak to nastąpi,
proszę, aby w pierwszej kolejności sprawdzić co możemy wykorzystać do przygotowania takiego obiadu, a co
należy już wyrzucić. Proszę, aby dziecko sprawdziło z Waszą pomocą termin ważności i świeżość np. warzyw i
owoców. Może zrobicie pizzę z wędlin, które zostały? Może coś innego? Coś, co lubią dzieci a są w domu produkty
do wykorzystania? Może to będzie sałatka owocowa na deser? Proszę, aby podzielić czas na czas pracy i
wypoczynku.

Oto propozycje prostych potraw, które dzieci mogą przyrządzić same lub z naprawdę niewielką pomocą
dorosłych.
Makaron wstążki ze szpinakiem i panierowanymi filetami z kurczaka.
Produkty:
- makaron wstążki lub inny,
- szpinak mrożony,
- filet z kurczaka,
- przyprawy,
- olej do smażenia
Wykonanie:
Makaron ugotować w lekko osolonej wodzie. Szpinak usmażyć z masłem i śmietaną. Przyprawić do smaku
i połączyć z makaronem. Przyprawić filety wg swojego smaku i usmażyć na oleju

Sałatka owocowa
Oto prawdziwa witaminowa bomba! Czy ktoś może oprzeć się kolorowej owocowej sałatce, zwłaszcza
jeśli sam ją przygotował? Warto wybierać miękkie owoce, które dzieci mogą same pokroić oraz drobne
owoce, takie jak maliny, truskawki, bezpestkowe winogrona czy borówki amerykańskie ( mogą to być
owoce mrożone). Założenie jest takie, że owoce są słodkie z natury, nie musimy ich więc dosładzać, za to
na pewno nie zaszkodzi dodać kilku kropel soku z cytryny - zapobiegnie ciemnieniu bananów i jabłek.

Owocowe szaszłyki
Zamiast sałatki owocowej możemy zaproponować dzieciom przygotowanie i zjedzenie owocowych
szaszłyków - jest coś w tej formie podania owoców. Wybierajcie miękkie owoce, bo dzieciom będzie
łatwiej nabijać je na patyk. Podobne robiliśmy w szkole.

Po skończonym obiedzie, proszę aby dzieci sprzątnęły ze stołu. Z Waszą pomocą umyły naczynia i zrobiły
porządek.
Zadanie dla Julii:

Julia, proszę opisać w jaki sposób pomagałaś mamie w przygotowaniu posiłków.

Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa, piątek);
TEMAT: Rzuty woreczkami do celu.
Przyrządy i przybory: woreczek, krążek, miska, piłeczka

Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

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 i zmiana
-przed złapaniem klaszcze w dłonie (1,2,3
razy)

Ćw. 2 Podrzucanie woreczka na krążku
(talerz plastikowy). Dziecko w siadzie
skrzyżnym trzyma krążek w RR a na nim
woreczek. Podrzuca woreczek w górę i stara
się złapać na krążek

Ćw.3 Rzuty woreczka do miseczki.
Odległość 2-3 metrów
Jedna ręka – na zmianę - prawa ,lewa

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

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

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

Ćw.6 Podrzut woreczka głową.
Dziecko stoi z woreczkiem na
głowie. Wykonuje wyskok w górę i
stara się złapać zrzucony woreczek
w ręce. (można ustawić miseczkę i
trafiać do miski)

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

PAULINA B. - AAC
DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY POŁĄCZYŁO PASUJĄCE DO SIEBIE SYMBOLE Z OBRAZKAMI .NAZYWAJ
OBRAZKI,DAJ DZIECKU CZAS NA JEGO EKSPRESJĘ SŁOWNĄ .POCHWAL ZA CHĘCI I WYPOWIEDZIANE SŁOWA .
NASTĘPNIE POPROŚ , ABY NARYSOWAŁO KILKA DUŻYCH I KILKA MAŁYCH KÓŁ.,A POTEM NIECH NARYSUJE

KOŁA

W LINIACH POZIOMYCH I PIONOWYCH ,ROZSTAWIONYCH NA OKOLO 10 CM

CZWARTEK 16.04.2020r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJACE KREATYWNOŚĆ: -2h

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.
RELIGIA:
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy
wdzięczni Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki
zasłużyć na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi.
Zadanie dla chętnych Uczniów!
Zastanów się i odpowiedz lub napisz:
Gdzie spotykamy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem?
Drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk
Drogi Uczniu!
Opowiedz Rodzicom , co zapamiętałeś z obejrzanego filmu.
Zachęcam Rodziców i Dzieci do modlitwy za osoby starsze, chore, oraz o powstrzymanie epidemii
koronawirusa. Pomocą będzie poniżej zamieszczony link
prezentacji
Drogi Krzyżowej.
https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=share&fbclid=IwAR0pPy3RGXn6s8UBbZxNKFXf-CSE_ovR-SE8fn4JUbmiLgZeK8MWC_uoJI
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY: -3h

Temat: Wspominamy Święta.
Rodzicu, proszę z dziećmi porozmawiać o świętach. Co to są tradycje, jakie kultywujecie w domach i w jaki
sposób spędziliście je w domu.
Zadanie dla Julii:
Julia, proszę opisz, w jaki sposób spędziłaś święta.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy przy muzyce.
Gotowi na dzisiejszą zabawę? Zaczynamy? Proszę rodziców o przeczytanie poleceń
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji. Włączcie ulubioną
muzykę. Powtórzcie każde ćwiczenie 10 razy, do ćwiczenia nr 3 użyjcie krzesła, bądź schodów.

Terapia ruchowa – Przemysław (czwartek)
TEMAT: Rzuty woreczkami do celu.
Przyrządy i przybory: woreczek, krążek, miska, piłeczka

Zasady ćwiczeń: Drodzy Rodzice, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone we wcześniejszych materiałach.
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

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 i zmiana
-przed złapaniem klaszcze w dłonie (1,2,3
razy)

Ćw. 2 Podrzucanie woreczka na krążku
(talerz plastikowy). Dziecko w siadzie
skrzyżnym trzyma krążek w RR a na nim
woreczek. Podrzuca woreczek w górę i stara
się złapać na krążek

Ćw.3 Rzuty woreczka do miseczki.
Odległość 2-3 metrów
Jedna ręka – na zmianę - prawa ,lewa

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

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

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

Ćw.6 Podrzut woreczka głową.
Dziecko stoi z woreczkiem na
głowie. Wykonuje wyskok w górę i
stara się złapać zrzucony woreczek
w ręce. (można ustawić miseczkę i
trafiać do miski)

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Temat: Układamy zdania.

Zadania dla: Żanety Z.

Szanowni rodzice przekazuję waszemu dziecku do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę
gromadźcie je, po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie.
Drodzy rodzice, przeczytajcie Żanecie poniższe polecenia do zadań i pomóżcie przy jego wykonaniu.
Zadanie
Popraw po śladzie.

Dzieci były na wycieczce w parku.
Zadanie

1. Odszukaj w ramce i wpisz odpowiedzi.


Dokąd poszły dzieci?
…………………………………………………………………. .



Po co poszły dzieci?



……………………………………………………. .
Co leży pod drzewami?
………………………………………………........ .

Dzieci poszły po kasztany, żołędzie i liście.
Dzieci poszły do parku.
Pod drzewami leżą liście, kasztany i żołędzie.

PIĄTEK 17.04.2020r.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:

Temat: Ptaki-zwiastuny wiosny.
Moi drodzy powróciły już wszystkie ptaki z ciepłych krajów. Najwcześniej wróciły skowronki,
szpaki, bociany. Nieco później w kwietniu pojawiły się jaskółki i kukułki. Powrót zajął ptakom
około miesiąca. Kiedy wyjdziecie na spacer, miejcie uszy i oczy otwarte.

Żanetko, Paulinko, Przemku – zadanie dla Was. Proszę rodziców o odczytanie zagadki.

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,
A po nasze żaby przybył aż z Afryki…….
• Pokażcie na ilustracji tego ptaka.
• Jak się nazywa ten ptak?
• Policzcie, ile jest wszystkich ptaków.
• Wskażcie największego ptaka.
• Policzcie, ile jest bocianów.

Julia, Mam nadzieję, że pamiętasz nazwy ptaków, które przyleciały do nas wiosną. Rozwiąż proszę o nich
zagadki.

1. Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki,
A po nasze żaby przybył aż z Afryki…….
2. Śpiewa wysoko piosenki do słonka,
Głos ma podobny do drżenia dzwonka…….
3. Ten ptak choć tak mały,
Wielkie na niebie czyni kółka,
A nazywa się …..
4. Siedzi sobie na buku
Woła kuku, kuku…..
5. Wraca do budki lęgowej na drzewie
I czeka z radością na panią szpakową………
Przeczytaj tekst sylabami. Powtarzaj sylaby coraz szybciej, aż powstaną całe wyrazy.
Przeczytaj płynnie całość.
Piątek 17.04. 2020 r. zajęcia rozwijające komunikowanie się
Temat: Zwiastuny wiosny. Dwukropek i przecinek.
Zadanie dla Żanetki, Pauliny i Przemka.
• Jak wygląda bocian?
Rodzic czyta, a uczeń wskazuje poszczególne części bociana:
Bocian ma czerwony dziób,
oraz czerwone nogi.
Jego pióra są białe, a ich końce czarne.
Zadania dla Ciebie Julio.
• Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.
Skowronki, szpaki, bociany, wróble, gołębie, jaskółki, sójki, kukułki,
Ptaki, które Przyleciały do nas na wiosnę to: ………..........................
Ptaki, które zostają u nas na zimę to: …………………
Dwukropek stawiamy przed wyrazami, które wyliczamy.
Znak, którym oddzielamy wyrazy to przecinek.
• Jak nazywa się znak, którym oddzielamy wyrazy, gdy je wyliczamy?
Życzę Wam miłej pracy. Do dzieła!

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY: - 5h
Temat: Wiosenne ozdoby
Rodzice, proszę, aby dzieci wykonały ozdoby wiosenne. Mogą to być ozdoby na okna, kwiaty wiosenne,
wianki na drzwi lub inne. Do wykorzystania materiały, które są w domu.

Podałam tylko przykłady. Oczywiście każdy może zrobić coś wg swojego uznania. Proszę podczas wykonywania
zadania wykonać kilka zdjęć a prace zachować do oceny w szkole. Życzę miłej zabawy.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Każdy jest kowalem swojego losu- tworzymy makietę talerza zdrowia.
Proszę rodziców/ opiekunów o przeczytanie dzieciom polecenia i ewentualnej pomocy podczas tworzenia pracy..
Moi drodzy jak zauważyliście poruszamy tematy dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej odpowiednich nawyków
żywieniowych. Dzisiejszym zadaniem będzie wykonać makietę talerza zdrowia, można to zrobić w następujący
sposób:
1. Wytnij z papieru talerz, bądź użyj jednorazowego jeśli go posiadasz
2. Na talerzu umieść produkty które uważasz że są zdrowe np.: hamburgery, coca-cola, cukierki - taki żarcik
3. Produkty możesz wyciąć z gazetek promocyjnych czy gazet, wydrukować , ulepić z plasteliny, narysować
4. Najbardziej oryginalne prace zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły
Niżej przedstawiam przykłady takich zdrowych talerzy. Milej pracy.

