PONIEDZIAŁEK 4.05.2020r.
Dzień dobry, dzisiaj zaczynamy tydzień, w którym będziemy pracować i rozmawiać o tolerancji na co dzień.
Przybliżymy uczniom znaczenie tego słowa i znajdziemy przykłady, aby utrwaliły jego znaczenie. Rodzicu, proszę
przeczytaj poniższy tekst i porozmawiaj z dzieckiem na ten temat
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY- 4h
Temat: Jestem inny?

Odmienność spotyka nas dziś na każdym kroku. Nasze dzieci mają z nią do czynienia o wiele
częściej niż my, kiedy byliśmy mali. Początkowo jej nie dostrzegają, później często piętnują, a
czasem stają się nieśmiałe z powodu własnej odmienności. Lekcja tolerancji przyda się więc w
każdej sytuacji.

Tolerancja to nie tylko otwartość na to co inne, ale również umiejętność szanowania tych
odmienności. Dziecko musi się przekonać, że „inny” nie znaczy „gorszy”. Ludzie różniący się od
nas nie mogą być z tego powodu pozbawieni prawa do zachowań zgodnych ze swoimi
przekonaniami, oczywiście pod warunkiem, że nie krzywdzą w ten sposób innych. Tolerancja
bowiem tyczy się samych ludzi, a nie ich zachowań. Szacunek należy się każdemu, bez
względu na wiek, płeć, kolor skóry czy stopień sprawności fizycznej. Może się jednak
zdarzyć tak, że zachowania innych ludzi pozostaną przez nas nietolerowane, np. kłamstwo,
agresja, łamanie prawa itp. Wszelkie niewłaściwe zachowania społeczne nie powinny być
tolerowane. W przeciwnym razie będą przybierać na sile i skutecznie uprzykrzać naszą
codzienność.
Nauka tolerancji powinna opierać się na poznawaniu i szanowaniu wszystkiego co inne. Należy
być świadomym różnic, jednak dziecko powinno też przekonać się o tym, że pomimo nich wszyscy
jesteśmy tacy sami – dzieci o innym kolorze skóry też lubią biegać za piłką i robić babki z piasku,
pani poruszająca się na wózku inwalidzkim, podobnie jak mama piecze pyszne muffinki, a pan,
który ma irokeza na głowie ma takiego samego psa jak my. Wszyscy musimy jeść i pić, kiedy jest
nam wesoło to się śmiejemy, a kiedy przykro – płaczemy. Różnice współistnieją z
podobieństwami, o których czasem zdarza nam się zapomnieć.

Zadanie 1. Rodzicu, przeczytaj to opowiadanie o Kłapouszku i porozmawiaj z dzieckiem na temat
zachowania Skoczka.
Zadanie dla Julii. Julia, przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:
1. O kim mowa w opowiadaniu?
2. Co przygotował Skoczek dla nowego kolegi?
3. Jak wyglądał nowy kolega?
4. Co powiedział Skoczek, patrząc na kolegę?
Oceń postępowanie Skoczka.
Kłapouszek.
Pewnego słonecznego poranka Zajączek Skoczek wyszedł jak co dzień rano do szkoły. Był
bardzo podekscytowany, ponieważ wiedział, że tego dnia przybędzie do szkoły nowy kolega.
Poprzedniego dnia Pani Sowa na lekcji opowiedziała dzieciom o nowym koledze, który był również
zajączkiem. Dlatego Skoczek po drodze do szkoły kupił dla siebie i nowego kolegi soczyste i
słodkie marchewki. Niewiele brakowało, a spóźniłby się na pierwszą lekcję, tak bardzo chciał
wybrać najpiękniejsze i najsmaczniejsze marchewki. Gdy wreszcie dotarł do szkoły, w klasie były
już wszystkie zwierzęta, które z przejęciem dyskutowały o nowym koledze. Zajączek rozejrzał się
po klasie i zobaczył siedzącego w ostatniej ławce małego, białego zajączka z oklapniętym
uszkiem. Skoczek pomyślał: „Jak on wygląda? Przecież wszystkie zające są szare i mają
sterczące uszy! On mi się nie podoba, jest inny niż wszyscy. Nie potrzebuję takiego kolegi! A
marchewki, które kupiłem, lepiej zjem sam albo ze starymi kolegami”. Kłapouszek nic nie mówił,
siedział skulony, przestraszony i smutny w swojej ławce. Żadne zwierzątko nawet nie spojrzało w
jego stronę, pomimo tego, że wszyscy o nim mówili. Nowy czuł się okropnie samotny i myślał tylko
o opuszczeniu szkoły i tych niemiłych kolegów. Wkrótce rozpoczęła się lekcja matematyki i Pani
Sowa zorganizowała konkurs polegający na liczeniu w pamięci. Zwierzątka bardzo się
przestraszyły, bo do tej pory liczyły tylko za pomocą liczydła. Jednak wszystkie bardzo się starały,
tym bardziej że zwycięzca miał otrzymać tytuł Leśnego Matematycznego Omnibusa. Wszystkie
zwierzęta chciały zdobyć ten tytuł, ale nikt się nie spodziewał, że najlepszym matematykiem w
klasie zostanie niepozorny, niezauważany przez nikogo Kłapouszek. Zwierzęta zawstydziły się
swoim postępowaniem, ponieważ zrozumiały, że nie jest ważne, jak się wygląda, tylko jakim się
jest.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h
Temat: Zdrowo się odżywiamy. ( 2 godziny )
Witam Was! Bardzo się cieszę, że odrabiacie zadania domowe. Brawo!
Zadanie dla Julii.
• Obejrzyj znajdujące się poniżej obrazki.
• 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 Paulinki, Żanetki, Przemka.
Proszę rodziców o przeczytanie poleceń. Dziękuję i pozdrawiam!
• Obejrzyj znajdujące się poniżej obrazki i powiedz co się na nich dzieje.
• Powiedz jakie czynności musisz wykonać zanim zjesz owoc lub warzywo.
• Jakie produkty mogą znależć się w wiosennej sałatce?
• Dlaczego powinniśmy jeść warzywa i owoce.
• Podziel na sylaby wyrazy:

•

wa-rzy-wa

• o-wo-ce

•

sa-łat-ka
Miłej pracy!

KÓŁKO PLASTYCZNE

Temat: „Dmuchawce”- malowanie palcami i patyczkami higienicznymi.
Wskazówki dla rodziców i dzieci:
Proszę przygotować następujące materiały:
- niebieska kartka rysunkowa/techniczna w formacie A4;
- farba np. plakatowa w kolorach: czarnym, zielonym, białym
- cieniutki pędzelek lub patyczek higieniczny
Zadaniem uczniów jest namalowanie palcami i cieniutkim pędzelkiem/patyczkiem higienicznym
dmuchawców.
Jak to zrobić pokazują kolejne obrazki poniżej- przyjrzyjcie się.
- Przemek i Paulinka lubią malować farbami, malowanie palcem nie jest skomplikowane, proszę jedyni
rodziców, aby dopilnowali, by stawiane paluszkiem ślady były właściwego koloru, czyli środek czarny,
łodyżka zielona, a puszek dmuchawca –biały. Gdy wiatr powieje ten puszek unosi się w powietrzu- można
go tak domalować. Możecie też domalować inne elementy krajobrazu: słonko, chmurki…
- Julio i Żanetko, wy macie dużą wyobraźnię, liczę, że wykonacie całą wiosenną łączkę pełną
dmuchawców.
1.
2.
3.

A takie dmuchawce namalowało dziecko takie jak wy.
Życzę wam wspaniałej zabawy.
Wasze prace wywiesimy w szkolnej galerii po powrocie do szkoły.
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

PRZEMEK B. - AAC
DROGI RODZICU ! Poproś dziecko, aby połączyło symbol z odpowiednim obrazkiem.Pomóż dziecku
narysować łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka.

1.

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2 , a następnie wskazanie takich
zwierzątek , które znajdują się na obrazku numer 1.

2.
WTOREK 5.05.2020r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h
Temat: Osoby na wózkach.

Rodzicu, proszę przeczytaj ten krótki tekst i przypilnuj, aby Twoja córka/syn wykonał/a zadanie.

Zadanie dla Julii. Julia, proszę pokoloruj obrazek i dorysuj tło tak, aby powstała tęcza. Nadaj też
imiona dla dzieci i nadaj tytuł obrazkowi. Zrób zdjęcie, jak praca będzie skończona i prześlij do
mnie. Powodzenia!

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 – 2h
Temat: Niebezpieczne aktywności.
Zadanie dla Paulinki, Żanetki i Przemka. Proszę rodziców o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam!

• Obejrzyj ilustracje i powiedz co się na nich dzieje.
• Podziel na sylaby wyrazy: gra-ją,
Zadanie dla Julii
• Ułóż zdania do ilustracji.
• Zapisz zdania w zeszycie.

szy-ba,

pił-ka,

pa-lec,

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

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Układamy i zapisujemy zdania.
Zadanie dla Julii.
• Ułóż i zapisz zdania.

Zadanie dla Paulinki, Żanetki i Przemka. Proszę rodziców o pomoc
• Powiedz jakie warzywo najlepiej Ci smakuje i opisz jego wygląd:
-wielkość ( małe, duże, )
-kolor
-smak (słodki, kwaśny )
Miłej pracy Wam życzę!

REWALIDACJA ŻANETA
Temat: Ekologia- segregowanie odpadów.
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 zadanie i pomóżcie przy jego rozwiązaniu.
Zadanie
Jacek chce pomóc mamie w porządkach wiosennych. Nie wie jednak, gdzie powinien wrzucić odpadkipomóż mu w odpowiednim posegregowaniu śmieci.

papier

baterie

szkło

kompost

metale i puszki

plastik

Jeśli potrafisz napisz, co powinniśmy zrobić z przeterminowanymi
lekami, jeżeli jednak nie potrafisz napisać, powiedz rodzicom co z nimi
robimy.

Julia Ch.
Temat: Obliczenia zegarowe
05.05.2020 (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.

Żaneta Z.
Temat: Co robi opiekun psa?
05.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, przeczytaj dziecku:
Wyobraź sobie, że masz pieska, jesteś jego opiekunem i przyjacielem. Powiedz, co byś
robił?
Rodzicu, zadaj pytania i poproś, aby dziecko powiedziało, co jest właściwym zachowaniem.
Co robi opiekun psa?
Czy opiekun:

Spaceruje z psem.
Dba o skórę psa.
Bije psa.
Bada psa u doktora.
Nie dba o miejsce psa do snu.

Pilnuje, co robi pies.
Karmi psa.

3. Narysuj swojego pieska – prawdziwego lub wymarzonego.

ŚRODA 6.05.2020r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h
Temat: Bezpieczne korzystanie z komputera z Internetem.
Oto kilka zasad jak bezpiecznie korzystać z komputera z Internetem:
1. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom
Takie dane jak twoje imię, nazwisko, numer telefonu czy komórki powinny być przez ciebie pilnie
strzeżone. Nie należy ich podawać osobom poznanym przypadkowo na czacie czy gadu-gadu. Nigdy nie
wiadomo, jak takie osoby będą chciały te dane wykorzystać.
2. Nigdy nie podawaj komuś swojego hasła
Chyba, że masz ochotę na to by ktoś grzebał w twojej poczcie, koncie w Naszej Klasie czy Gronie. I, na
przykład, wysyłał głupie wiadomości do wszystkich twoich znajomych. Jako ty.
3. Używaj programów antywirusowych.
Warto zabezpieczyć swój komputer, chyba że masz ochotę na to, że ktoś będzie go wykorzystywał do
swoich szemranych celów. Możesz skorzystać z programów zabezpieczających, dostępnych w serwisie
szybkidownload.pl.
4. Update!
To że masz program antywirusowy to połowa sukcesu. Dzięki temu, będą zabezpieczały komputer przed
najnowszymi wirusami. A nowe wirusy pojawiają się codziennie.
5. Nie wierz wszystkiemu co czytasz w sieci.
W sieci jest wiele stron udających normalne serwisy. Jednak, często są one zrobione tylko po to, żeby
wyłudzić twój adres e-mail i zalać potem skrzynkę tonami spamu. Bądź ostrożny rejestrując się w
niesprawdzonych serwisach.
6. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą.
Fajnie poznać kogoś na czacie, ale czy to znaczy że chcemy się z tą osobą od razu spotykać? Jaką mamy
gwarancję, że poznana w internecie osoba będzie tą samą osobą w "realu"? Żadną. Dlatego lepiej zachować
ostrożność i poprosić rodziców o radę.
7. Nigdy nie używaj kamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz.
Jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz na czasie, nie zgadzaj się na połączenie wideo. A już
szczególnie wtedy, jeśli ta osoba sama go nie udostępnia. Czy chcesz rozmawiać z kimś, kto widzi ciebie,
nie widząc go? Raczej nie.
8. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci
Jeśli ktoś wysyła ci obraźliwe maile albo zaczepia na czacie - nie odpowiadaj. Po co się wkręcać? Takie
złośliwe osoby tylko na to czekają. Lepiej zignorować ich wiadomości - w końcu znudzi im się wysyłanie
tych głupot i poszukają innej ofiary.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 6h
Temat: Niepełnosprawni są wśród nas.
Dzień dobry. Rodzicu proszę przeczytaj wiersz, opowiedz swoimi słowami i poproś dziecko, aby
powiedziało Ci o jakich niepełnosprawnych jest mowa w wierszu.
Zadanie dla Julii. Przeczytaj proszę wiersz i podkreśl niepełnosprawności. Narysuj, proszę , w jaki
sposób ty postrzegasz niepełnosprawność. Rysunek prześlij na mój telefon. Powodzenia.
Dla przykładu dołączam prace dzieci.

Spotkanie przyjaciół”
Na mojej drodze, w każdej chwili,
Mogę Was spotkać moi mili.
I chociaż różni nas tak wiele,
Zostanę waszym przyjacielem.
Bo jeśli któryś z Was nie chodzi,
To na spacerze to nie szkodzi.
Ja Cię zawiozę, gdzie będziesz chciał,
Bylebyś dobrą mapę miał…
A jeśli Twoje oczy szare,
Nie cieszą się widzenia darem,
To ja Ci będę dziś oczami,
Opiszę słońce i niebo nad nami…
Jeżeli żyjesz w ciągłej ciszy,
To moją radość i tak usłyszysz.
Będziemy biegać, skakać, mówić,
Aż się nam każda z rąk utrudzi!
Jeżeli zaś Twoje usta milczą stale,
Wyślę Ci dłonią znaki małe,
Które na zawsze Ci powiedzą,
Że przyjaciele wszystko wiedzą.
Bo wiem i dobrze to rozumiem,
Że Ty nie możesz być sam w tłumie!
Chociaż mam zdrowe nogi, oczy,
To z takim jak Ty mogę kroczyć.
I gdy się w życiu gdzieś spotkamy,
To wszystkim smutkom radę damy.

Zadanie: Pokoloruj obrazki.

Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa); Przemysław (czwartek)
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. RuchToczenie 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.
Ruch-Naprzemienne dotykanie palcami
stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
pozycji skrzydełek. Ruch- Maksymalny
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.

PAULINA B. - AAC
DROGI RODZICU ! Poproś dziecko, aby połączyło symbol z odpowiednim obrazkiem.Pomóż dziecku
narysować łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka.

1.

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2 , a następnie wskazanie takich
zwierzątek , które znajdują się na obrazku numer 1.

2.

Rewalidacja-zadania
opr.K.O
Przemysław B.
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 Przemek wylepił ją plasteliną.
Podczas wylepiania musi zachować kierunek pisania cyfry.

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

CZWARTEK 7.05.2020r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ -2h
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
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
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h
Temat: Inny nie znaczy gorszy.
Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj proszę porozmawiać z dzieckiem na temat jego funkcjonowania jako
osoby dorosłej w społeczeństwie. Proszę porozmawiać na temat możliwości podjęcia dalszej
nauki lub pracy w miejscach dla nich przeznaczonych. Proszę również pokazać przykładowe CV
lub inne podanie lub list motywacyjny.

CV
DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
Obywatelstwo:
Data urodzenia:
Stan cywilny:
WYKSZTAŁCENIE
2003 - 2006 Gimnazjum Nr ...........................
1997 - 2003 Szkoła Podstawowa Nr .....................
DODATKOWE KWALIFIKACJE
Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Windows
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Umiejętność pisania tekstów o charakterze społecznym i kulturalnym
Przeprowadzanie wywiadów
Praca w zespole i odpowiedzialność za jego pracę
ZAINTERESOWANIA
Literatura, muzyka, film, tenis, pływanie,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Żary, 23 marca 2006
Podpis

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-zadania
Temat:Wiosna-sad
opr.K.O Julia Ch.
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, morelw, maliny

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

czewśnie- …………………

grusze- …………….

morele- …………………..

wiśnie- …………….

porzeczki- ……………….

Rewalidacja-zadania Temat:Wiosna-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 ………………………

PIĄTEK 8.05.2020r.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Godło Polski.

Zadanie dla Julii.
• Uzupełnij powyższe zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.
• Przeczytaj wyrazy z trudnościami ortograficznymi i podziel na sylaby.
Zadanie dla Żanetki, Przemka, Paulinki.
• Obejrzyj Godło Polski. Proszę rodziców o pomoc.
• Powiedz jak wygląda Godło Polski.
• W jakich miejscach wisi Godło Polski.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Dawne stolice Polski.
Zadanie dla Julii.

Zadanie dla Żanetki, Przemka, Paulinki. Proszę rodziców o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.
• Jakie miasto jest stolicą Polski?
• Czy byłeś już w Warszawie?
• Jakie polskie miasta i miejsca zwiedziłeś?
Miłej Pracy i do zobaczenia w poniedziałek!

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 5h
Temat: Nasze potrzeby i prawa.
Dzień dobry Rodzice i dzieci. To już ostatnie zajęcia z tematyki tygodniowej. Proszę przeczytajcie
poniższy tekst i porozmawiajcie z dziećmi.

Do czego ma prawo uczeń z niepełnosprawnością
1. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do nauki
2. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do pobierania nauki we wszystkich
typach szkół, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi
oraz edukacyjnymi
4. Do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych ucznia
5. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do korzystania z opieki i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz ze specjalnych form pracy dydaktycznej
6. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do uzyskania opinii bądź orzeczenia w
sprawach dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych
potrzeb psychofizycznych, uzyskania diagnozy, korzystania z terapii w zależności od
rozpoznanych potrzeb
7. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do dostosowania wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, w momencie kiedy poradnia
psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u niego
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
8. Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do przystąpienia do sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych
9. Do dostosowanych wymagań egzaminacyjnych - standardów wymagań
egzaminacyjnych:
10.
Do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, ucznia z wadą słuchu, głęboka
dysleksją rozwojową afazją z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w
tym z zespołem Aspergera
11.

Do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok.

Zadania dla wszystkich. Napisz lub narysuj czy lubisz swoją szkołę i dlaczego.
Dziękuję rodzicom za współpracę i życzę dużo zdrowia.

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)

Julia Ch.
Temat: Obliczenia – dodawanie i odejmowanie.
08.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Julio, przeczytaj polecenia. Wykonaj zadania. Skorzystaj z pomocy kalkulatora.
1. Oblicz:

15+7=….

64+9=…

37+5=….

74+8=…

28+8= ….

43+8=…

2.

W lesie było 27 sarenek i 9 jeleni. Ile to razem zwierząt?

Obliczenie: …………………………………..

Odpowiedź:
………………………………………………………………
3. Oblicz:
32–7=… 87 – 8 = ….
75–8=… 52 – 6 = …
48–9=… 61 – 5 = ….

