PONIEDZIAŁEK 11.05.2020r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 4h

Temat tygodniowy: Maria Grzegorzewska- patronka naszej szkoły.
Temat: Osoba Marii Grzegorzewskiej.
Dzień dobry Rodzice, w tym tygodniu tematyka naszych zajęć będzie skupiała się wokół postaci Marii
Grzegorzewskiej. Proszę przeczytać notatkę i przybliżyć postać patronki dzieciom.
Maria Grzegorzewska
Maria Grzegorzewska – twórca polskiej pedagogiki specjalnej,
urodziła się 18 kwietnia 1888 roku we wsi Wołucza koło Rawy Mazowieckiej.
Wychowywała się w domu, w którym ceniono wartości religijne i patriotyczne, a także kultywowane ich
tradycje. W rodzinie Marii Grzegorzewskiej na pierwszym miejscu zawsze były wartości rodzinne, wzajemny
szacunek oraz współodpowiedzialność za siebie nawzajem.
„Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego
wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego
Człowieczeństwo”
Maria Grzegorzewska również widziała osoby niepełnosprawne, lecz nie pozostawiła osób
niepełnosprawnych samym sobie – nie pozostała obojętna wobec Nich. Zainteresowała się Nimi,
potraktowała jako podmiot swoich badań i wyzwanie naukowe. Skupiła się nie tylko na dziecku
niepełnosprawnym (będącym w centrum zainteresowania) lecz także na nauczycielu – wychowawcy, dając
mu do dyspozycji narzędzia i wskazówki metodyczne w postępowaniu z osobą niepełnosprawną. Stworzyła
metodę “ośrodka pracy”, wyznaczyła i określiła skrupulatnie zakres terminów: pedagogika specjalna oraz
rewalidacja.
Maria Grzegorzewska opracowała metodę nazwaną „ośrodkiem pracy”, gdzie postawiony cel miał zostać
osiągniętym jedynie w przypadku maksymalnej twórczości dziecka (rozumianej jako własną aktywność w
procesie myślenia). Metoda „ośrodka pracy” uczy twórczo reagować oraz kierować własnym
postępowaniem, a nie tylko przyjmować do wiadomości. Wskazówki metodyczne „ośrodka pracy” należy
oprzeć na:
1. poznaniu każdego dziecka i warunków rozwoju (poznania charakteru i stopnia niepełnosprawności oraz
związanych z tym czynników etiologicznych),
2. uwzględnieniu w metodzie pracy układu nerwowego jednostki,
3. poznaniu stopnia frustracji jednostki i jej typu reakcji negatywnej (lub postawy pozytywnej wobec
frustracji),
4. zorientowaniu się w zahamowanych przez niepełnosprawność potrzebach,
5. rozeznaniu się w charakterze oddziaływania środowiska na dziecko, 6. jak najszerszym uwzględnieniu
czynników podnoszących próg tolerancji na frustrację w danym wypadku,
7. dostosowaniu pracy do sił i możliwości jednostki,
8. stosowaniu w całej pełni metod kompensacyjnych, korygujących, usprawniających i dynamizujących,
9. przestrzeganiu praw podstawowych wyższych czynności nerwowych i unikaniu bodźców wpływających
niekorzystnie na ośrodki narządu niepełnosprawności,
10. kształtowaniu warunków korzystnych dla przebiegów emocjonalnych,
11. rozważeniu wagi w pracy rewalidacyjnej, kształtowaniu się i przekształcania stereotypów
dynamicznych,

12. uwzględnieniu konieczności racjonalnej selekcji i odpowiedniego dostosowania do danych grup
programu i metod pracy,
13. wzięciu pod uwagę swoistych właściwości każdej z grup niepełnosprawnych (M. Grzegorzewska, 1989,
s. 349). Znaczący progres w rewalidacji nastąpi w przypadku poznania frustracji dziecka. Znając te cechy
należy tak kształtować warunki wychowawcze, aby mogły wpływać pozytywnie wobec frustracji.
Główna myśl Marii Grzegorzewskiej- „

NIE MA KALEKI, JEST CZŁOWIEK”.

„ŻYCZLIWOŚĆ WYWOŁUJE ŻYCZLIWOŚĆ, PRZYJAŹŃ
RODZI PRZYJAŻŃ”,
„KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO MIEJSCA W
SPOŁECZEŃSTWIE I DO OSOBISTEGO SZCZĘŚCIA”.
Proszę przybliżyć chociaż w minimalny sposób postać patronki.
Proszę, aby dzieci przepisały zdania wytłuszczonym drukiem.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE -2h
Temat: Zdrowo się odżywiamy.
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 „Młody Artysta”- 11.05.2020r.
Opracowała: B. Góra
Temat: Biedronka- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem rolek papierowych
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Proszę, aby dzieci przygotowały następujące materiały:
- rolka po papierze toaletowym
- kolorowy papier: czarny, czerwony i biały
- czarny pisak
- klej
Zadaniem uczniów jest wykonanie biedronki z rolki po papierze toaletowym.
Proszę, aby rodzice przeczytali dzieciom wskazówki do jej wykonania.
Rodziców Paulinki i Przemka proszę, aby wspomagali swoje dzieci w kolejnych etapach jej wykonania.
Sposób wykonania:
1/ Rolkę po papierze oklej kawałkiem czarnego papieru, nadmiar możesz zagiąć do wnętrza rolki i podkleić
lub możesz go przyciąć nożyczkami. Z resztek czarnego papieru wytnij 2 czółka dla biedronki tak jak na
zdjęciu. Jeśli nie masz czarnego papieru, pomaluj rolkę czarną farbą plakatową.

2/ Z czerwonej kartki wytnij koło- możesz to zrobić obrysowując ulubiony kubek. Następnie złóż koło na
pół i przetnij po linii zgięcia. Na obu połowach domaluj czarnym pisakiem symetrycznie duże kropki.
3/ Teraz oczy- wytnij dwa małe kółeczka z białego papieru i domaluj pisakiem w środku czarne kółeczka.
4/ Łączymy wszystkie części: od środka rolki naklej obok siebie dwa czółka biedronce, następnie z przodu
rolki równo pod czółkami przyklej oczka. Skrzydełka biedronki przyklejamy pod oczkami, pamiętając żeby
je połączyć na górze, a rozchylić na dole.
I gotowe!
Jeśli powyższe zadanie okaże się zbyt trudne dla Przemka proszę, aby połączył po śladzie kreseczki na
obrazku biedronki, a następnie pokolorował ten obrazek.
Zdjęcia prac prześlijcie proszę wychowawczyni. Prace ocenimy po powrocie do szkoły.

BIEDRONKA

REWALIDACJA - PRZEMYSŁAW

Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż kilkunastominutowych ćwiczeń języka,
policzków, masaży, które kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły
usprawniać pracę mózgu. Bardzo proszę jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z
zestawu Słucham i uczę się mówić-część sylaby i rzeczowniki, a dla dzieci niemówiących wyrażenia
dźwiękonaśladowcze dodatkowo jeszcze-codziennie 20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i
sobie/kupując rozdzielnik, aby włożyć tam kable obydwu słuchawek/ i słuchać logopedy koniecznie-to jest
właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów czołowo-skroniowo-ciemieniowego. Mama mając
na uszach słuchawki pokazuje każdy obrazek a dziecko słucha na swoich słuchawkach i patrzy-jeśli nie
kierujemy mu głowę na obraz-to konieczna dziś stymulacja logopedyczna funkcji w mózgu-bez względu na
to czy dziecko mówi, czy nie-idzie jednocześnie rehabilitacja rozumienia, rozpoznawania, koncentracji,
uwagi itp. Takie ćwiczenia musicie Państwo wykonywać każdego dnia co najmniej przez pół roku po dwóch
miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na początek wykonywać masaże i ćwiczenia, które
podałam języka, warg i policzków, Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczania sylab i wyraców, lub
rozumienia i rozpoznawania u dzieci niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Zeszyty te Słucham i uczę się mówić są w internecie do kupienia za grosze, zwłaszcza na allegro. Ćwiczcie
proszę-stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu -a to najważniejsze i nie wymaga wysiłku-poza
zakupem ich. Zawsze przed tymi ćwiczeniami ze słuchawkami, poćwiczcie wg. Zestawów wcześniejszych
narządy.
Twardochleb Zofia

PRZEMEK B. - AAC
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO POLE
OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ DZIECKO
,ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI
SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE.TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE
W OKIENKU
ŚRODKOWYM. KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU
NA DOLE.DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA ,WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ
SAMEJ WIELKOŚCI I KOLORU.

WTOREK 12.05.2020
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h
Temat: Portret Marii Grzegorzewskiej.
Dzień dobry Rodzice, proszę, aby dzieci dowolną techniką wykonały portret M. Grzegorzewskiej. Jako
wzór dołączam jej portret.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu , w ruchu, rzuty do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.
Wykonajcie z gazety kilka kulek.
1.W pozycji stojącej – wyrzut kulki w górę, przysiad, chwyt kulki (kulka nie powinna spaść na parkiet).
2.Rzut kulkami na odległość
3.Rzut kulkami do celu (obręcze i rzuty kulkami do obręczy, kosza, kartonu)
4.Przeskoki obunóż przez gazetę, powrót biegiem

WTOREK - FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h

Temat: Jak przekazujemy informacje?
Zadanie dla Pauliny, Żanety, Przemka.
• Co oznaczają przedstawione poniżej na rysunkach gesty i miny?
• Dopasuj wyrażenia do rysunków.
Proszę rodziców o przeczytanie poniższych zwrotów:
•

Cicho!

• Uważaj!
• Jestem zdziwiony!
• Ojej, co się stało!
Państwo czytacie, a dziecko wskazuje odpowiedni rysunek. Rysunki znajdują się poniżej.
Dziękuję.
• Powiedz, o czym informują nas znaki przedstawione na rysunkach.
Zadanie dla Julii.
Do przekazywania informacji ludzie wykorzystują różne urządzenia.
• Nazwij poniższe urządzenia i podpisz je.
• Co to jest?
Na stoliku lub półce stoi pudło z przyciskami.
Kiedy film chcę obejrzeć mama włącza je
czasami.
……………………………………………..
Co to jest?
Co to za aparat
w pokoju, na szafce:
Najpierw dzwoni, potem słyszysz jakiś głos w
słuchawce?
……………………………………………
Miłej pracy!

RELIGIA KATECHEZA 1
TEMAT: SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów Matki Bożej.
Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma także
najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z wizerunkiem
Matki Bożej.

Częstochowa

Licheń

Rokitno

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje
się już od ponad 600 lat obraz Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej
pielgrzymek zmierza tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15
sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II
odwiedził to miejsce sześciokrotnie.
Zadanie
Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej
https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość?
Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu.
Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE

Zdjęcie obok przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym diecezjalnym
sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z
charakterystycznym odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską nazywamy
Cierpliwie Słuchającą.
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu.
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk
Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1.
Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2.
Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?

Drogi Rodzicu
Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Temat: Wędrówka listu- historyjka obrazkowa.
Zadanie dla Pauliny, Żanety, Przemka.
• Zastanów się i pomyśl, co dzieje się na obrazkach.

• Podziel na sylaby wyrazy:

PO-CZTA

•

PA-CZKI

•

ZNA-CZKI

Zadanie dla Julii.
• Ułóż zdania we właściwej kolejności. Ponumeruj je i zapisz do zeszytu.
Ola:
Wrzuca list do skrzynki.
Nakleja znaczek.
Idzie na pocztę.
Stoi w kolejce po znaczek.

REWALIDACJE
Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Żanety Z.
Temat: Utrwalanie wiadomości o kolorach.
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
Na obrazku znajdź i otocz pętlą w odpowiednik kolorze:
 - najmniejszego pingwina ( zielony)

- najwyższego pingwina ( niebieski)

- najgrubszego pingwina (różowy)

-- dwa identyczne pingwiny (żółty)

- Elegancik ( czerwony)

Julia Ch.

Temat: Sklepy 12.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Nazwij przedstawione na rysunkach sklepy. Narysuj lub napisz to, co chciałabyś kupić w danym sklepie.
Narysuj szlaczki rozpoczynając od lewej strony.

Żaneta Z.
TEMAT: DODAWANIE I ODEJMOWANIE DO 5. 12.05.2020 (P. AGNIESZKA B.)
DROGI RODZICU, PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU. POMÓŻ ODCZYTAĆ RÓWNANIA. DO
PRACY MOŻECIE WYKORZYSTAĆ PATYCZKI LUB LICZYDŁO.
OBLICZ RÓWNANIA. ZAPISZ NA KARTCE WYNIK I PORÓWNAJ GO Z CYFRĄ NA MISCE.
WKAŻ PALCEM LUB POŁĄCZ PIESKA I JEGO MISKĘ.

Rewalidacja- zadania
opr.K.O
Przemysław B.
1..Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Zgadnij : Kto to jest? Odpowiedź: To jest….

MOTYL

KONIK POLNY

WAŻKA

BIEDRONKA

MUCHA

2 . Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji:
Zadawaj pytania :
- Pokaż np.biedronkę,…..
-Jaki kolor ma……..
- Pokloruj ………..

ŚRODA 13.05.2020
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 3h
Temat: Kontury człowieka.
Tutaj znajdziesz instrukcję krok po kroku jak narysować człowieka. Wbrew pozorom nie jest to
skomplikowane, wystarczy odrobina cierpliwości i wytrwałość. Rysowanie rozwija kreatywność i dobrze
wpływa na wasz rozwój. Jeśli dzieci będą miały problemy zachęcajmy je i wspierajmy, by się nie poddawały.
1

Rysunek rozpocznij od nakreślenia okręgu w miejscu głowy. Następnie namaluj środkową linię ciała
wskazującą na pozycję i postawę.
2

Naszkicuj kształty twarzy, a następnie fryzury. Kiedy skończysz będziesz w stanie narysować oczy,
używając linii twarzy. Po czym dorysuj kształt szyi, barków, ramion.
3

Nadszedł czas na kontury oczu i źrenic, następnie naszkicuj brwi, nos i usta, po czym dodaj kilka
szczegółów do szyi i wykończ ramiona i okolice tułowia. W przypadku dziewczyny należy zrobić szkic
biustu, rąk oraz lewego biodra, natomiast w przypadku mężczyzny wykonaj zarys skrzyżowanych rąk i
mięśni klatki piersiowej.
4

Dodaj kilka rozciągniętych linii na koszulce dziewczyny i naszkicuj jej prawe biodro. Kontynuuj rysunek
wykańczając jej lewą nogę. W przypadku mężczyzny dokończ zarys tułowia oraz koszuli, po czym dorysuj
krótkie spodenki.
5

Na rysunku dziewczyny, wykończ jej prawą nogę. U mężczyzny dorysuj muskularne nogi i sandały. Usuń
wszelkie pomocne linie, narysowane w kroku 1.
6

Pokoloruj osoby wedle uznania i rysunek ludzi gotowy!
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 6h
Temat: Główne założenia i myśli Marii Grzegorzewskiej.
Rodzicu, wczoraj dzieci miały za zadanie wykonać portret i przepisać główne myśli naszej patronki. Proszę,
aby dzisiaj z Waszą pomocą wykonały plakat dowolną techniką, wykorzystując wczorajsze prace. Można
plakat przyozdobić kolorowymi rysunkami lub innymi pomocami. Końcowy efekt proszę przesłać na
zdjęciu do mnie. Życzę przyjemnej pracy.
REWALIDACJE
Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa, piątek); Przemysław (czwartek)
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
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: Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Lp.
Organizacja i przebieg zabawy.
Czas
zabawy.
1.
Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i
3- 5
rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica
minut
lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci
witają się z nami.
2.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
2- 3
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i
minuty
uderzając jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła
odpoczynek wtedy dzieci opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.
3.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło
2- 3
rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej
minuty
na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
4.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
skrzyżnym, Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga
3- 5
osoba- to wichura która dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr
minut
jest silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
5.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się
3- 5
palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica,
minut
dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i
podaje do ręki, następny kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga:
Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.

6.

7.

8.

Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z
rękoma ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na
hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami,
raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można
modyfikować, dziecko może wskazywać kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło
wskaż…
Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze
wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie
sprzątania na hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie
oddechowe , w pozycji stojącej wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i
wydech ustami z opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec
odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a
następnie drugą.

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

PAULINA B. - AAC
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO POLE
OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ DZIECKO
,ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI
SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE.TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE
W OKIENKU
ŚRODKOWYM. KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU
NA DOLE.DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA ,WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ
SAMEJ WIELKOŚCI I KOLORU.

CZWARTEK 14.05.2020
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h
Temat: Kontury człowieka.
Przedstawiam rysunek przyjaciół. Spróbujecie przerysować tak jak potraficie, dodatkowo waszym zadaniem
jest odpowiednio pokolorować, oraz dobrać elementy twarzy i ubioru w postaci włosów, oczu, nosa, uszy,
koszulki, spodni, spódnicy, butów itp. Im więcej elementów tym lepiej.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania. Z góry
dziękuję za wyrozumiałość i szczere chęci.
Efekty pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

RELIGIA
TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy zdarzy
nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet nazywa je po
imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym
wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i pasterza.
Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki!
Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje
zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje
rany. Cieszy się, że ją odnalazł.

Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 lub
obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! 
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się
od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce,
abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go kochamy i
chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
Przeproszę za zło
Modlitwa
Dobre uczynki
Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy
się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h
Temat: Hymn szkolny.
Dzień dobry Rodzice, 20 maja 2005r. naszej szkole nadano imię Marii Grzegorzewskiej a pan Tomasz Fetzki napisał
słowa i muzykę do hymnu. Proszę, aby dzieci przepisały słowa i dołączyły je do plakatu.
HYMN NASZEJ SZKOŁY
PRZEZ CAŁE ŻYCIE CHCIAŁA
NIEŚĆ SZCZĘŚCIE LUDZIOM SKRZYWDZONYM
I CIĘŻKO PRACOWAŁA
BY NIKT NIE BYŁ ODRZUCONY
REF. TO DZIĘKI NASZEJ PATRONCE
DZIŚ KAŻDY ZNA I POWIE
TO PIĘKNE, PROSTE ZDANIE
„ NIE MA KALEKI, JEST CZŁOWIEK”.

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

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko przez odsunięcie od siebie rąk napina taśmę, wytrzymuje 5 sekund i wraca do pozycji
wyjściowej
Uwagi: zwracamy uwagę aby dziecko leżało prosto. 10-15 powtórzeń

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu. W dłoniach trzyma taśmę do ćwiczeń
Wykonanie: dziecko unosi wyprostowane w łokciach kończyny górne, napina taśmę, powoli rozluźnia
taśmę odkłada ręce na podłogę. Czoło cały czas oparte.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko napinając taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia.
Uwagi: czoło oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę, 10-15 powtórzeń.
REWALIDACJE opr.K.O Julia Ch.

1. Odczytaj tekst.

TO WIOSENNA ŁĄKA.
ŁĄKA JEST ZIELONA.
NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW.
NA DOLE CHODZI KONIK POLNY.
NAD ŁAKĄ LATA KOLOROWY MOTYL
OBOK MOTYLA SIEDZI DUŻA WAŻKA.
MUCHA CHODZI PO TRWIE.
BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI.
WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA.
2. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z tekstu. Przepisz tekst do zeszytu.

To jest łąka. Łąka jest …………..
Na łące …………… dużo ……………
Na ………… chodzi …………………..
……… łąką ………… kolorowy …………….
Obok motyla ………..
duża …………….
…………… chodzi po trawie.
Biedronka ma duże ……………..
Wiosną łąka jest ………………..

Rewalidacja-zadania
Julia Ch.

Temat:Wiosna-sad opr.K.O

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, morele, maliny

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

czereśnie- …………………

grusze- …………….

morele- …………………..

wiśnie- …………….

porzeczki- ……………….

PIĄTEK 15.05.2020
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Temat: Jak napisać list?
Zadanie dla Julii.
• Przeczytaj list.
• Korzystając ze wzoru napisz list do babci, cioci lub rodziców.
• Korzystając ze wzoru zaadresuj list do rodziców.

Żary, 10 maja 2020 r.

Zapamiętaj!
Nadawca-osoba, która wysyła list
Adresat- osoba, do której piszemy, wysyłamy list
Zaadresowana koperta wygląda tak:

Zadanie dla Żanetki, Paulinki, Przemka.
• Powiedz w jakim mieście mieszkasz.
• Powiedz ile masz lat.
• Jak na imię ma Twoja mama?
• Wymień imiona rodzeństwa.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Temat: Liczba mnoga rzeczowników.
Zadanie dla Julii.
• Napisz według wzoru.
Jeden znaczek- dwa znaczki
Jeden listJedna pocztaJedna torbaJedno okienkoJeden długopisZadanie dla Żanetki, Paulinki, Przemka. Proszę rodziców o czytanie poleceń. Bardzo dziękuję i
pozdrawiam!
• Powiedz w czym listonosz nosi listy.
•Co oprócz listów roznosi listonosz? Wybierz prawidłowe odpowiedzi.

REKLAMY •

GAZETY

• Podziel na sylaby wyrazy:

•

CUKIERKI
PACZ-KA •

•

KSIĄŻKI

•

ZNA-CZEK

LISTY
• LIS-TO-NOSZ • KO-PER-TA
Miłej pracy!

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 5h
Temat: Zielony skwer- spacer z rodzicami, z kijkami.
Dzień dobry Rodzice. Po ciężkim tygodniu pracy, zapraszam do spędzenia czasu na dworze. Szkoda że nie możemy się
spotkać przy grillu, ognisku itp. Proszę wyjść z dziećmi na dwór i spędzić mile czas.
WYCHOWANIE FIZYCZNE Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.

1.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, między stopami trzyma piłkę.

Wykonanie: dziecko odrywa stopy i przyciąga kolana do klatki piersiowej

2.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w dłoniach piłka. Kończyny dolne złączone

Wykonanie: dziecko zgina tułów, a piłkę przenosi w kierunku kolan

Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch

3.
Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w rękach piłka oparta na kończynach
dolnych, kończyny dolne złączone.

Wykonanie: dziecko zgina tułów, dłonie z piłką przesuwa w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch
REWALIDACJE Julia Ch.

Temat: Samolot i żaglówka – ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej.
15.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, poproś, aby dziecko narysowało obok takie same przedmioty.

