Poniedziałek 27.04.2020r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 4h
Temat tygodniowy: Jestem obywatelem Polski.
Temat: Mój kraj ojczysty.
Dzień dobry Rodzice. Rozpoczynamy kolejny tydzień nauki. Zbliża się miesiąc maj, niektórzy twierdzą, że jest to
najpiękniejszy miesiąc w roku. Już na początku m-ca obchodzimy Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym
tygodniu tematyka zajęć będzie nawiązywała do tego święta. Proszę przeczytać dzieciom tekst i pomóc wykonać
zadania.

Święto Konstytucji 3 Maja - od kiedy obchodzimy to święto?
Święto Konstytucji 3 Maja ustanowione zostało w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość.
Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane świętem
narodowym.
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało po długoletniej przerwie w obchodach
dopiero w 1990 roku. Pierwsze po przerwie uroczyste obchody odbyły się na Placu Zamkowym w
obecności ówczesnego prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
Ponadto 3 maja wypada także święto kościelne, a dokładniej święto Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, które obchodzone jest od 1920 roku. Ma ono upamiętniać złożone przez Jana
Kazimierza śluby lwowskie, podczas których powierzył Polskę pod opiekę Maryi. Nie jest to jednak
święto nakazane, więc tego dnia katolicy nie są zobligowani do uczestniczenia w mszy świętej.
Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o
znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych.

Zadanie 1. Obrysuj kontur Polski i zaznacz stolicę Polski- Warszawę, rzekę Wisłę i miasto Żary.
Pokoloruj kontur tak, aby powstały kolory tęczy.

Zadanie 2. ( Paulina, Przemek, Żaneta) Napisz po śladzie:

MIESZKAM W POLSCE.
STOLOCĄ POLSKI JEST WARSZAWA.
NAJDŁUŻSZĄ RZEKĄ POLSKI JEST
WISŁA.
POLSKA GRANICZY Z NIEMCAMI NA
ZACHODZIE, CZECHAMI, SŁOWACJĄ NA
POŁUDNIU, UKRAINĄ I BIAŁORUSIĄ NA
WSCHODZIE , ROSJĄ, LITWĄ NA
PÓŁNOCNYM WSCHODZIE.
NA PÓLNOCY JEST MORZE BAŁTYCKIE.

Zadanie 3. Napisz po śladzie i uzupełnij zdania.

MIESZKAM W …………………….
CHODZĘ DO SZKOŁY W………………
ŻARY LEŻĄ W
WOJEWÓDZTWIE………………………
STOLICĄ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
JEST……………………………………..
Zadanie dla Julii. Rozwiąż zagadki i krzyżówkę.
Chociaż to miesiąc długi,
to najkrócej się nazywa.
I co roku tym się chlubi,
że zielenią świat okrywa.
Ten miesiąc to …………………………….

Jaki to ptak, zgodnie
z obyczajem starym,
zdobi polskie monety
i polskie sztandary.
Ten ptak to……………………………

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h
Temat: Zadania związane z czasem.
Paulinko, Żanetko i Przemku pozdrawiam Was serdecznie. Przygotowałam dla Was zadania. Wiem, że
obok są zawsze chętni do pomocy rodzice. Bardzo dziękuję Państwu za współpracę!
Obejrzyj ilustracje i odpowiedz na pytania:
• Co uczniowie robią wieczorem?

Co uczniowie robią w nocy?

Zadanie dla Julii. Obejrzyj ilustracje i odpowiedz na pytania:
• Co uczniowie robią wieczorem?
• Co uczniowie robią w nocy?
• Uzupełnij zdania i zapisz do zeszytu.
Wieczorem uczniowie……………………
W nocy uczniowie…………………………..

Miłej Pracy!

KÓŁKO PLASTYCZNE
Opracowała: B. Góra
Temat Kolorowy motyl- malowanie sylwety- tworzenie symetrii.
Wskazówki dla rodziców:
Proszę, aby przygotowali Państwo dziecku farby, pędzel, wodę, kartkę papieru z bloku rysunkowego lub
ksero ( należy ją złożyć na pół- powstała linia zgięcia będzie wyznaczała połowę naszego motyla).

Zadaniem waszego dziecka jest namalowanie połowy motyla na jednej z części kartki.
Po zamknięciu kartki i dociśnięciu rączkami druga część motyla odbije się symetrycznie
i będzie taka sama. Otwieramy i gotowe. Motyla można po wyschnięciu wyciąć i wykorzystać do zrobienia
laurki dla mamy lub obrazka na ścianę.
W ten sam sposób można zrobić inne motylki, biedronkę lub po prostu linie, kropki, maziaki i sprawdzić co
się odbiło.
Rodziców Paulinki i Przemka proszę o pomoc dziecku, pokierowaniu co mają kolejno zrobić, aby powstał
efekt odbicia symetrycznego.
Takie motyle wykonały moje wnuczki – zabawa była wyśmienita
Wy też będziecie się świetnie bawić- tego wam życzę!

Julia i Żanetka z pewnością dadzą sobie radę same.
Dziewczynki macie dużą wyobraźnię- liczę, że stworzycie kolekcję pięknych motyli.
Możecie wykorzystać wzory konturów, które są poniżej, użyjcie różne kolory.
Życzę wam powodzenia.

PRZEMEK B. - AAC
ĆWICZENIA PAMIĘCI.
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO 30 X 30 CM0.
ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE (MOŻE BYĆ KTÓRAŚ ZE STRON W KSIĄŻCE
DZIECKA).W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ DODATKOWE OBRAZKI (8 SZTUK),
PASUJĄCE TEMATYCZNIE.POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE , NP. 3X3 CM. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA ,
POKAŻ MU DUŻY OBRAZEK, OPOWIEDZ O NIM , ZADAWAJ PYTANIA (GDZIE JEST ?, JAKI MA KOLOR ?, A CO
TU WIDZISZ ?, CO JEST TAM NA GÓRZE ? ). NASTĘPNIE POKAŻ PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO,
POPROŚ DZIECKO O POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO POŁOŻENIE ,
NP.PTASZEK NA DRZEWIE, MOTYL NA KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE OBRAZKI. JEŚLI TO KONIECZNE,
PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I KIERUJ JEJ RUCHEM. ZACZNIJ OD DWÓCH , TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW,
DOCHODZĄC Z CZASEM DO OŚMIU. POPROŚ DZIECKO, ŻEBY ZAPAMIĘTAŁO POŁOŻENIE MAŁYCH
ELEMENTÓW I ZAKRYJ OBRAZEK INNĄ - BIAŁĄ KARTKĄ. NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ
STRONY, ZABIERZ MAŁE OBRAZKI I DAJ JE DZIECKU, ODKRYJ DUŻY OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO
MAŁE OBRAZKI TAK SAMO JAK WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB MOŻECIE ĆWICZYĆ PAMIĘĆ Z KAŻDYM
WYBRANYM OBRAZKIEM DOWOLNEJ KSIĄŻKI.
POWODZENIA !

Drodzy Rodzice,
te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami pracy języka dla tych,
które nie mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które prawidłowo wypowiadają wszystko. Utrwalanie nawet
prawidłowej wymowy powinno być często stymulacją języka, warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek ,które
utrwalają w czytaniu, rozpoznawaniu oraz pisaniu.
Głoski kolejne potrzebne do wypowiadania prawidłowo sylab, wyrazów oraz nawet w próbach
wypowiadania u niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące czyli SZ,CZ,RZ,DŻ.
Zanim jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej i rozróżniać w pisowni i czytaniu,
musimy poćwiczyć język i wargi. Głoski te wypowiadamy odwrotnie do głosek poprzednich, a więc-czubek
języka ucieka do góry wysoko, usta szeroko otwarte „w ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki dziecka
palcami. Musimy pamiętać, że sporo dzieci nie unosi języka do góry, dlatego w tych ćwiczeniach, odwrotnie
niż w poprzednich smarujemy górną wargę nutelką bądź miodem ( z zastrzeżeniem - jeśli dziecko nie jest
uczulone) i ma zlizywać czubkiem języka to z wargi górnej. Proszę pokazać dziecku to ćwiczenie.
Kolejne ćwiczenie przygotowujące lub utrwalające pracę języka to dotykanie czubkiem języka górnych
zębów, proszę pokazać i tak kilka razy wykonywać i to dotyczy tylko górnych zębów.
Kolejne ćwiczenia pijemy ze słomek wszelkie napoje a następnie bulgoczemy słomką w kubku wodę, kto
będzie potrafił niech nabierze powietrza i wdmuchuje je do słomki bulgocząc w wodzie.
Kolejne ćwiczenie proszę pokazać Dziecku - próbujemy przy szeroko otwartych ustach dotykać tzw. sufitu
/10 razy/-czyli podniebienia twardego czubkiem języka.
Próbujemy ściskając policzki palcami pokazując, że język ma iść do góry-wypowiadać SZSZSZSZSZ.
Które z dzieci nie mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi . Dzieci prawidłowo wypowiadające te
głoski proszę aby utrwalały je w zdaniach złożonych typu:
„Idę do szkoły w której jest szatnia, a tam są moje szare buty.”
Ten szalik jest czerwony i jest w mojej ulubionej szafce. Powtarzanie tych zdań usprawni u dzieci mówiących
pamięć, koncentrację, uwagę. To trudne zdania jeśli nie powtórzą proszę zrobić z nich proste zdania-typu
Ten szalik jest czerwony. Szalik jest w szafce. Ważne aby dzieci dobrze mówiące utrwalały jak najczęściej
zdania złożone-bo to stymulacja płata czołowego, skroniowego i ciemienia. Dzieci słabo mówiące proszę
ćwiczyć zestaw na wargi i język do tych głosek i próbować wypowiadać przynajmniej SZ-pamiętamy o
ściskaniu policzków. Dzieci, które w ogóle nie mówią-staramy się przynajmniej wykonać część stymulacji
opisanej. Mamy dzieci niemówiących bardzo proszę pamiętać o pozostałych ćwiczeniach wysłanych oraz
utrwalać zestaw .który wysłałam jako pierwszy. Ten zestaw znajduje się na stronie szkoły w ogłoszeniach dla
rodziców. Proszę skorzystać z tych podpowiedzi tam przekazanych.
Twardochleb Zofia

Wtorek 28.04.2020r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h
Temat: Symbole narodowe.
Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj przypomnimy sobie symbole narodowe, o których rozmawiamy przy okazji świąt
narodowych. Postaramy się utrwalić wiadomości, wykonując poszczególne zadania. Proszę przeczytać
informacje o symbolach.

Polskie symbole narodowe chronione są przez konstytucję. Warunki, na jakich polskie godło oraz flaga mogą być
używane określa stosowna ustawa.

Symbolami narodowymi są:




flaga,
godło,
hymn.

Flaga
Polska flaga składa się z dwóch pasów, które mają taką samą szerokość. Główny pas jest koloru białego, a
dolny czerwonego. Kolory te nawiązują do godła państwa polskiego. Kolor biały odwołuje się do Orła
Białego, a czerwony ma związek z tłem tarczy.

Godło
Polskie godło składa się z białego orła ze złotą koroną umieszczonego na tle o czerwonym kolorze. Głowa
orła zwrócona jest w prawą stronę. Początki powstania godła związane są z Lechem, twórcą polskiej
państwowości. Symbol orła jest związany z Gnieznem, czyli stolicą, która została stworzona przez Lecha.
Gdy przebywał on pod Poznaniem, zobaczył nagle na drzewie gniazdo, w którym znajdował się biały orzeł z
trzema pisklętami. Nagle orzeł rozpostarł skrzydła na tle czerwonego od zachodu słońca nieba. Widok ten
tak zachwycił Lecha, że postanowił on wykorzystać motyw orła w swoim herbie.

Hymn
Twórcą polskiego hymnu jest Józef Wybicki. Był on przyjacielem generała Dąbrowskiego.”. Początkowo,
pieśń ta była nazywana Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Dopiero w 1927 roku „Mazurek
Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem polski. Zyskał wtedy obecny tytuł.

Zadanie 1. Rodzicu, proszę, aby dziecko wykonało w domu flagę dowolną techniką ( może to być wyklejanie
bibułą, wyklejanie plasteliną, malowanie farbami lub inną techniką). Wykonaną pracę proszę pozostawić do
oceny w szkole

WYCHOWANIE FIZYCZNE Temat: Ćwiczenia rozciągające.
Witam Was moi drodzy uczniowie i rodzice.
Dziś zaproponuję wam kilka ćwiczeń, abyście się za bardzo nie rozleniwili 
Proszę rodziców o przeczytanie poleceń .
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji i pomoc przy
wykonaniu.
Na początek wykonajcie bieg w miejscu przez 1 min.

próbujemy stanąć na jednej nodze , drugą lekko uginamy i podnosimy, dłonie łączymy

ćwiczenie podobne j.w. tylko teraz unosimy ręce do góry

stajemy na jednej nodze, drugą unosimy do góry, ręce wyciągamy do boku

Wykonujemy podpór przodem, wypinamy pośladki do góry

Kładziemy się na plecach i wykonujemy leżenie przerzutno przewrotne.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 3h
Temat: Żary na mapie Polski.
Witam Cię Przemku, Paulinko, Żanetko!
Zadanie dla Was.
Proszę rodziców o pomoc podczas pracy z mapą.
• Podzielcie na sylaby wyraz mapa ( ma-pa )
• Wskaż palcem, gdzie na mapie leży miasto Zielona Góra.
Obok Zielonej Góry leżą Żary. Proszę o pomoc rodziców.
• Wskaż na mapie Polski Żary. Oczywiście również proszę o pomoc rodziców. Pozdrawiam!

Julio zadanie dla Ciebie.
• Wskaż na mapie Polski Żary, Warszawę, Zieloną Górę, Wrocław, Poznań.
• Napisz, w jakim kierunku od Warszawy leży twoja miejscowość.
• Spójrz na mapę i wybierz prawidłową odpowiedź:
Na mapach kierunek północny jest zawsze
-u góry mapy
-na dole mapy
Kierunek południowy jest zawsze
-na dole mapy
-u góry mapy.
• Po której stronie jest wschód, a po której zachód.

Miłej pracy!

RELIGIA
KATECHEZA 1 Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie Państwo w
domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej zamieszam wizerunek
Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
1. Co jest najważniejsze na tym obrazie?
2. Co dzieje się z Jezusa sercem?

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, dawał
jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał.
Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan Jezus do
siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest powyżej. Jedną rękę
ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i
czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha
wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić.
Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich ludzi.
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, które
przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam Was do odmawiania modlitwy o Bożym miłosierdziu
(koronka) oraz do praktykowania kultu o Bożym miłosierdziu.
Odmawiajcie tę modlitwę szczególnie o godzinie 15:00 gdyż jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla całego świata.
Koronkę do miłosierdzia Bożego odmawiamy na różańcu. Na początku odmawiamy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i
wierzę w Boga. Następnie na dużych paciorkach odmawiamy: „Ojcze Przedwieczny…”, natomiast na małych
paciorkach „Dla Jego bolesnej męki…”. Na zakończenie odmawiamy trzykrotnie „Święty Boże…”
Pomocą może służyć montaż muzyczny https://www.youtube.com/watch?v=0Yt8ykKB-zI
W wolnym czasie obejrzyjcie film o objawieniu Jezusa siostrze Faustynie
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y
Dla chętnych
Zadanie na ocenę celującą
Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat ze słowami JEZU, UFAM TOBIE. Przyozdóbcie według własnego
pomysłu. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły, jak do niej wrócimy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Nazwy największych miast Polski.
Zadania dla Julii.
• Wskaż na mapie Polski Warszawę, Wrocław, Zieloną Górę, Gdańsk.
• Które z tych miast leży na zachód od Warszawy?
a.

Kraków

b) Gdańsk

c) Poznań

• Napisz według wzoru:
mieszkaniec-mieszkańcy
miasto-miasta
domulicamapakierunek• Ułóż zdania z rozsypanek:
• Warszawa • jest • Polski • stolicą •
leżą • Żary • na zachodzie • Polski •
Pamiętaj! Nazwy miast piszemy wielką literą.
Przemku, Paulinko, Żanetko!
Zadania dla Was. Oczywiście proszę o pomoc rodziców i dziękuję za współpracę.
• Wskaż na mapie Polsk miasto: Żary
• Jak nazywa się miasto, w którym mieszkacie?
• Podziel na sylaby wyrazy:
Ża-ry • do-my• u-li ca •

ma-pa•

• Wystukaj sylaby.
• Narysuj tyle kresek ile jest sylab w każdym wyrazie.

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Żanety Z.
Temat: Od rana do wieczora - zegary.
Szanowni rodzice przekazuję waszemu dziecku do realizacji zadanie, jeśli to możliwe proszę
gromadźcie je, po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie.
Drodzy rodzice, przeczytajcie Żanecie poniższe polecenie do zadania i pomóżcie przy jego wykonaniu.

Zadanie
Odczytaj godziny na zegarze i zapisz wskazany czas pod zegarem.

Temat: Przeciwieństwa
28.04.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu nazwij obrazki parami (zimne – gorące), następnie poproś, aby Żaneta pokazała, gdzie jest zimne, gdzie
gorące. Zadaj pytanie? Jakie są lody? Jaka jest kawa?
Mamo poproś, żeby Żanetka sama spróbowała nazwać przeciwieństwa.
Wykonaj to zadanie (zgodnie z powyższą instrukcją) ze wszystkimi parami wyrazów o znaczeniu
przeciwstawnym. (zdjęcia z www.zielonaopiekunka.tk)

Julia Ch.
28.04.2020 (p. Agnieszka B.)
Temat: Dbam o swoje zdrowie.
Julio, odpowiedz na pytania. Możesz zrobić zadanie 1. i 3. w zeszycie.
1. Wpisz do okienek liczby dwucyfrowe tak, by pasowały do wpisanych znaków: <, >, = .

24 > 50 < 38 = > 17
2. Połącz zdania z nazwami lekarzy specjalistów, którzy zajmują się leczeniem opisanych
problemów zdrowotnych.

Antkowi złamał się ząb.

okulista

Natalka skręciła nogę w kostce. stomatolog

Gabryś ma gorączkę i kaszle.

pediatra

Julka niewyraźnie widzi z daleka. ortopeda
3. Napisz w zeszycie dwa zdania o tym, jak dbasz o swoje zdrowie.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Rewalidacja-zadania
Temat:Wiosna-nowalijki.
Opr.K.O
Przemysław B.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie .
Popatrz na obrazek i pokaż.

SAŁATĘ

POMIDORA

OGÓRKA

RZODKIEWKĘ

SZCZYPIOR

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa i zadawaj pytania:
- co to jest? Odpowiedź- To jest …..
-jaki ma kolor? Odpowiedź - Ma kolor….
2 Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności
siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego.
Zapisz po śladzie cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
Środa 29.04,2020r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h
Temat: GODŁO POLSKI KREATYWNIE.
Dzisiaj pomysł na to, jak zrobić białego orła na czerwonym tle, czyli godło Polski kreatywnie z
papierowych talerzyków.
Potrzebne będą:






papierowe talerzyki: biały i czerwony,
żółty flamaster,
ołówek,
nożyczki,
klej

Do pracy potrzebny nam będzie biały i czerwony talerzyk. Jeżeli nie macie czerwonego, można biały
pomalować farbami.

Zaczynamy od naszkicowania na białym talerzyku kształtu orła – najlepiej ołówkiem, lub markerem.
Następnie wycinamy szablon orła, docinamy elementy korony, skrzydeł i ogona oraz dodatkowo nogi z
pazurami.

Na żółto kolorujemy koronę, dziób oraz szpony. Na koniec naklejamy orła na czerwone tło, czyli drugi
talerzyk. Gotowe.

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

PAULINA B. - AAC
DROGI RODZICU !
POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU.NASTĘPNIE POPROŚ , ABY W MIARĘ
SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO POWINNO
ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO CZYM JE NARYSOWAĆ I
ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 6h
Temat: Ludność Polski- zróżnicowanie
Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj proszę, abyście porozmawiali w domu o swojej rodzinie ( skąd pochodzą
dziadkowie, gdzie mieszkali wcześniej, jakie mają imiona itp.). A może w którejś rodzinie żyją jeszcze
pradziadkowie? Proszę przeczytajcie poniższy tekst i pomóżcie wykonać zadania.
Liczba ludności Polski na koniec 2019 roku wyniosła 38 milionów 383 tysiące, o 28 tysięcy mniej
niż pod koniec roku 2018 - wynika z opublikowanych w środę wstępnych szacunków Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS). Zanotowano ujemny przyrost naturalny – liczba urodzeń była o 35
tysięcy niższa od liczby zgonów.
GUS podkreśla, że spadek liczby ludności obserwowany jest od 2012 r. (z wyjątkiem 2017 r.,
kiedy zanotowano nieznaczny wzrost).

Wpływ na spadek ma przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny. W
2019 r. w Polsce na świat przyszło 375 tys. dzieci, o ok. 13 tys. mniej niż w roku poprzednim.
Liczba urodzeń była o ok. 35 tys. niższa niż liczba zgonów (410 tys.).

Zadanie 1. Proszę na mapie wpisać nazwy województw, pokolorować nasze województwo i zaznaczyć
miejscowość, w której mieszkacie.
Zadanie 2. Proszę na szarym papierze narysować kontur Polski. Proszę, aby dzieci z kolorowych gazet
wyszukały różne krajobrazy i wkleiły w kontur. Proszę również, aby narysowały na tych obrazkach ludzi w
różnych regionach. Jeżeli ktoś nie ma szarego papieru, może to zrobić na dużej kartce z bloku.
Zadanie 3. Proszę pokolorować obrazki dobierając kolory wg swojego uznania

Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa); Przemysław (czwartek)
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
Drodzy rodzice, 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!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic ćwiczy z dzieckiem!
Lp.

1.

2.
3.
4.

Opis ćwiczenia

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty
ręcznik, ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni
całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do
stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce
relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów
i wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się
wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z
jednoczesnym wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez
usta. Rodzic pomaga wykonać ćwiczenie.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy
podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla
siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę
tak trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka,
na rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół
do pośladków, przekładamy na wysokość karku (tzw. „mała zjeżdżalnia”),
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku.
Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku
pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają
się dół (do pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica
znajdują się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając
się do pozycji wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga
ręka, ułożona poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i
przekładamy na wysokość karku (tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy
w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce
relaksacyjnej.

Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

Czas
4- 5 minut

4- 5 minut

4-5
powtórzeń

15- 20
minut

PAULINA B. - AAC
DROGI RODZICU !
POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU.NASTĘPNIE POPROŚ , ABY W MIARĘ
SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO POWINNO
ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO CZYM JE NARYSOWAĆ I
ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.

Czwartek 30.04.2020r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h
Temat: GODŁO POLSKI KREATYWNIE.
Dzisiaj pomysł na to, jak zrobić białego orła na czerwonym tle, czyli godło Polski kreatywnie z
papierowych talerzyków.
Potrzebne będą:


papierowe talerzyki: biały i czerwony; żółty flamaster; ołówek; nożyczki; klej

Do pracy potrzebny nam będzie biały i czerwony talerzyk. Jeżeli nie macie czerwonego, można biały
pomalować farbami.

Zaczynamy od naszkicowania na białym talerzyku kształtu orła – najlepiej ołówkiem, lub markerem.
Następnie wycinamy szablon orła, docinamy elementy korony, skrzydeł i ogona oraz dodatkowo nogi z
pazurami.

Na żółto kolorujemy koronę, dziób oraz szpony. Na koniec naklejamy orła na czerwone tło, czyli drugi
talerzyk. Gotowe.

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

RELIGIA
Temat: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Drodzy Rodzice, kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maj jest szczególnie pięknym miesiącem i to nie tylko ze względu na piękną pogodę i otaczającą nas
przyrodę, ale również ze względu na piękne majowe nabożeństwa, na których już możemy się spotkać z
kochająca nas Matką Bożą. Dlatego na majowych katechezach w szczególny sposób będziemy pamiętać o
obecności wśród nas Maryi.
Do Matki Chrystusa i naszej Matki możemy przychodzić z różnymi sprawami, wierząc, że Ona nas
słucha i nie pozostawi w potrzebie.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzimy 3 maja.
Pan Jezus uczynił Maryję naszą Matkę gdy umierając na krzyżu wypowiedział słowa: „Oto Matka twoja” J
19,27
Kochane Dzieci zachęcam Was, abyście z pomocą Rodziców wykonali w domu ołtarzyk dla Matki Bożej.
Niech znajdzie się tam obrazek z wizerunkiem Matki Bożej. Postarajcie się, by przy wizerunku Maryi
znalazły się kwiaty nazbierane przez Was na spacerze lub wykonane samodzielnie w domu. Troszczcie się
by zawsze były one świeże.
Wykonajcie, proszę, plakat umieszczając na nim obrazek Matki Bożej, a obok obrazka narysujcie tyle
kwiatów ile mamy dni w miesiącu maju. Kwiatek możemy pokolorować, jeżeli w danym dniu będziemy w
kościele na nabożeństwie majowym, lub przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej lub odmówimy litanię w
domu.
Każdego dnia o godzinie 21:00 na Jasnej Górze w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej odmawiana jest
modlitwa apelu jasnogórskiego. Łączmy się naszymi rodzinami z wszystkimi pielgrzymami
przebywającymi na Jasnej Górze wypowiadając słowa apelu:
MARYJO, KRÓLOWO POLSKI!
JESTEM PRZY TOBIE,
PAMIĘTAM,
CZUWAM!
Posłuchajcie piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h
Temat: Dania narodowe.
Rodzice, w każdym domu przygotowujemy z różnych okazji dania, które są typowo polskie ( bigos, kluski
śląskie, pierogi itp.) Proszę, aby dzieci pomogły dzisiaj przygotować jedno z dań, które będzie daniem
obiadowym. Proszę, aby przygotowały stół i danie. Po skończonym obiedzie proszę, aby posprzątały. Życzę
smacznego!!! Czekam na zdjęcia lub mms.

WYCHOWANIE FIZYCZNE 30.04.2020r.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.

dziecko leży przodem jak na zdjęciu, napina, taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia. Czoło oparte na podłodze,
kończyny górne uniesione nad podłogę.

dziecko stoi w rozkroku pochylone w przód, obok nogi piłka. Dziecko toczy piłkę wokół
nóg wykonując ósemki

dziecko w pozycji jak na zdjęciu w rękach trzyma piłkę (poduszkę, maskotkę)
dziecko pogłębia skłon tułowia i pcha piłkę między nogami jak najdalej w tył, wytrzymuje 5-10 sekund i wraca do
pozycji wyjściowej
Uwagi: podczas ćwiczenia dziecko nie powinno uginać kolan

dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, tułów wyprostowany, ręce na piłce
dziecko toczy piłkę jak najdalej w przód

Rewalidacja-zadania
Temat:vWiosna-nowalijki.
Opr.K.O
Julia Ch.
1. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

TO JEST WIOSENNA KANAPKA.
NA KANAPCE JEST: SAŁATA, POMIDOR,
OGÓREK, RZODKIEWKA I SZCZYPIOR.
TO SĄ NOWALIJKI.
WARZYWA SĄ ZDROWE BO MAJĄ DUŻO
WITAMIN.

PYTANIA:
-z czego składa się wiosenna kanapka?
-co to są nowalijki?
-co może być na wiosennej kanapce?
-dlaczego warzywa są zdrowe?
2. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą. Zadanie zapisz do zeszytu.
PRZYKŁAD :JEDEN OGÓREK

KILKA OGÓRKÓW

JEDEN POMIDOR

KILKA ……………….

JEDNA RZODKIEWKA

KILKA …………………..

JEDNA SAŁATA

KILKA ………………………

