PLAN PRACY KLASA I-III PdP 25-29.05.2020r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 4h
Temat: Wszyscy jesteśmy dziećmi- nasze potrzeby.
Dzień dobry Rodzice. Ubiegły tydzień poświęciliśmy omówieniu tematów związanych z Dniem Matki. W tym tygodniu
zajmiemy się tematami dotyczącymi Dnia dziecka. Są to tematy bliskie naszemu sercu, zrozumiałe dla naszych
uczniów i chętnie w tych kierunkach pracujących.
Proszę przeczytajcie tekst i omówcie z dziećmi w taki sposób, aby zrozumiały najistotniejsze informacje.

Osoby upośledzone umysłowo mają takie same jak wszyscy inni ludzie prawa do tego, by były uznawane za
indywidualności oraz, by mogły się rozwijać we właściwy sobie sposób, w odpowiednim tempie, w
bezpiecznych, spokojnych i odpowiadających ich osobistym wymaganiom warunkach.
Osoby te funkcjonują najłatwiej wtedy, gdy to, czego od nich się oczekuje jest zgodne z ich potrzebami,
zwłaszcza aktualnie występującymi. Niezaspokojenie potrzeb ze strony środowiska, a zwłaszcza osób
najbliższych, może wywołać reakcje gniewu, agresji, uzewnętrzniające się w aktywności ruchowej, np.
bieganiu, drapaniu, lub reakcje wycofywania się: apatii, obojętności, nieufności.
Trzeba wsłuchać się w potrzeby osoby niepełnosprawnej, a nie zakładać z góry, że wiemy co jest jej
potrzebne. Żeby ją zrozumieć trzeba wsłuchać się w jej mowę, krzyk, spojrzenie, dotyk i nauczyć się je
odczytywać. Spośród wielu potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną najważniejsze to:







Potrzeba bezpieczeństwa,
Potrzeba doznawania opieki,
Potrzeba porozumienia z otoczeniem,
Potrzeba bycia zauważanym,
Potrzeba kontaktu z rówieśnikami,
Potrzeba poczucia własnej wartości.

Zadanie 1. Pokoloruj obrazek i dorysuj więcej elementów.
Zadanie 2. Julia, proszę napisz, jakie ty masz potrzeby i w jaki sposób je realizujesz.
Zadanie 3. Proszę przepisać zdania:

1 CZERWCA OBCHODZIMY DZIEŃ DZIECKA.
WSZYSCY JESTEŚMY DZIEĆMI I MAMY SWOJE POTRZEBY.
WSZYSTKIE DZIECI NA ŚWIECIE CHCĄ BYĆ KOCHANE.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h

Temat: Układamy życzenia dla mamy.

Zadanie dla Julii.

Ułóż życzenia dla mamy.

Możesz zacząć tak:
Kochana Mamusiu, w dniu Twojego święta życzę Ci……………………………………
Zadanie dla Paulinki, Żanetki, Przemka.
Powiedz, czego życzysz swojej mamie. Pomogą Ci wyrazy w ramce.

SZCZĘŚCIA • ZDROWIA
WSZYSTKICH MARZEŃ

•

UŚMIECHU

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Temat: Płacimy za zakupy.
Zadanie dla Paulinki, Żanetki, Przemka.
• Powiedz, czy robisz czasami zakupy?
• Jeśli tak, to wymień artykuły, które najczęściej kupujesz.
• W jakim sklepie robisz najczęściej zakupy?
Zadanie dla Julii.
• Oblicz, ile zapłacisz za zakupy.

• Powiedz, czy robisz czasami zakupy?
• Jeśli tak, to wymień artykuły, które najczęściej kupujesz.
• W jakim sklepie robisz najczęściej zakupy?

•

SPEŁNIENIA

Kółko plastyczne „Młody Artysta”- Opracowała: B. Góra
Temat: Laurka dla mamy
Wskazówki dla rodziców:
Proszę rodziców o pomoc w przygotowaniu materiałów i wyjaśnieniu dzieciom polecenia.
Zadaniem uczniów jest wykonanie laurki na Dzień Matki.
Technika dowolna – uczniowie mogą do jej wykonania wykorzystać elementy ozdobne wycięte
samodzielnie ( serca, kwiaty) lub gotowe elementy wycięte ze starych kartek, czasopism. Można też
wykorzystać do ozdoby wszelkie materiały kreatywne do zajęć plastycznych, dziurkacze
ozdobne itp.
Oto kilka prostych propozycji:
1/ Kolorowe serduszka niczym baloniki na sznureczku:
Wystarczy wyciąć serduszka z kolorowego papieru lub resztek tkanin i nakleić je na złożoną
kartkę z brystolu- propozycja dla Julii i Żanetki. Możecie dopisać:
KOCHANEJ MAMIE
2/ Propozycja dla Paulinki i Przemka: takie piękne serce dla mamy można wykleić np. gotowymi kulkami
kupionymi w sklepie, kwiatkami wyciętymi dziurkaczem, kulkami zwiniętej bibuły.

3/ Propozycja najprostsza – to złożenie kartki na pół i ozdobienie jej swoim rysunkiem.
Życzę kreatywnej zabawy!
LOGOPEDIA - PRZEMYSŁAW
Ćwiczenia wspomagające pracę artykulatorów oraz wprowadzenie do wypowiadania u dzieci słabo mówiących i
prawidłowego utrwalania głosek T,D,N u dzieci mówiących.
Na początek bardzo proszę poćwiczyć język i narządy do wypowiadania głosek oraz stosowania poprawnego u dzieci
mówiących posługiwania się w zdaniach głoskami T,D,N.
Dla dzieci mówiących i niemówiących-proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczymy pokazując ruchy narządów-dziecko
naśladuje.
Otwieramy szeroko usta i czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze od prawej do lewej strony i odwrotnie,
dokładnie dotykając każdego zęba językiem pamiętając o szeroko otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie to wypychanie czubkiem języka od wewnątrz górne zęby, ćwiczenie wykonujemy kilkanaście razy
oczywiście przy szeroko otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie -myjemy górne zęby czubkiem języka od lewej strony do prawej i odwrotnie od prawej do lewej
pamiętając o otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie to mycie górnych zębów czubkiem języka od zewnętrznej strony od lewej do prawej i od prawej do
lewej strony kilkanaście razy -otwarte usta szeroko.
Każde z tych ćwiczeń wykonujemy kilkanaście razy co najmniej 3 razy dziennie.
Te ćwiczenia proste powodują, ze po jakimś czasie głoski powyższe pojawiają się u dzieci słabo mówiących, a u dzieci
mówiących utrwala się poprawna wymowa w sylabach, wyrazach i zdaniach.
Jeśli chodzi o dzieci niemówiące i te, które nie mają ruchomości dobrej aparatu artykulacyjnego bardzo proszę
zakupić szczoteczkę tzw. dwufazową- są wszędzie, to te, które mają z jednej strony włosie, z drugiej gumkę z
wypustkami do mycia i masowania języka oraz czyszczenia.
Taką szczoteczką okrężnymi ruchami masujemy język dziecku kilka razy dziennie, następnie próbujemy podnosić
język wspomagając szczoteczką lub własnym palcem/umytym dobrze/ do góry-kilkakrotnie, następnie dziecko
odpoczywa. Aby maluch nas nie ugryzł-proszę wcisnąć drugą ręką palec w policzek, aby dostał się pomiędzy zęby-i
wtedy jest pewność, ze dziecko nas nie ugryzie. To wydaje się trudne, ale musimy masować język-a nie każde dziecko
da sobie wprowadzić szczoteczkę lub palec by pionizować język. To bardzo ważne ćwiczenie dla ruchomości aparatu.
Te ćwiczenia proszę wykonywać codziennie kilka razy minimum 3 razy dziennie.
Twardochleb Zofia

WTOREK 26.05.2020r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h
Temat: Obowiązki dziecka.
Dzień dobry Rodzice. Wczoraj omówiliśmy potrzeby naszych dzieci. Myślę, że większość potrzeb jest zaspakajanych i
z tego powodu nasze dzieci czują się bezpieczne i kochane. Musimy jednak pamiętać, że dzieci mają, a przynajmniej
powinny mieć obowiązki.

Zadanie. Proszę porozmawiać o obowiązkach swojego dziecka.

Zadanie2. Przepisz do zeszytu:

- POMAGAM RODZICOM.
- SPRZĄTAM SWÓJ POKÓJ.
- PRZYGOTOWUJĘ HERBATĘ LUB KAWĘ.
- MYJĘ NACZYNIA.
- UCZĘ SIĘ.

Zadanie 3. Przerysuj i pokoloruj obrazek.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia zwinnościowe- przechodzenie przez przyrządy i przybory.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 ćwiczenia) Dzieci mogą
przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze, przenosić
butelki lub piłki z miejsca na miejsce, przejść tip-topami po linii itp.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h
Temat: Prezent dla mamy.
Temat: Zapisujemy słowami godziny.
Zadanie dla Julii.
Wiem, że odrabiacie zadania domowe. Jesteście wspaniałymi uczniami. Inni mogą brać z Was przykład!
Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania.
• Skąd Ania wzięła pieniądze na prezent dla mamy?
• Kogo postanowiła poprosić o pomoc?

Zadanie dla Przemka, Pauliny i Żanetki.
• Zastanów się jaką niespodziankę mógłbyś przygotować mamie.
Ja również jestem matką i uwielbiam otrzymywać od swoich synów polne kwiaty. Może wybrałbyś się na
łąkę i nazrywał kwiatów dla mamy.
Zadanie dla Julii.
• Zapisz słownie godziny.

Zadanie dla Przemka, Pauliny i Żanetki.
• Powiedz, jak wygląda twój plan dnia. Pomogą Ci poniższe obrazki. Do dzieła!

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Miłej pracy. Dziękuję rodzicom za pomoc przy odrabianiu lekcji.
RELIGIA KATECHEZA 1
TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom.
To dzień 26 maja.
Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę.
Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach.
Jest takie słowo, słowo jedno
Przed którym inne słowa bledną
Słowo jak słońce jaśniejące
Co wszystkie inne słowa gasi
Słowo z muzyki i z uśmiechu
Z zapachu kwiatów i nut ptasich
Słowo, co nigdy nie zawodzi
Wierne i czułe do ostatka
Najbliższe serca, najpiękniejsze
Jedno, jedyne słowo – Matka
Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus
Posłuchaj co powiedział Pan Jezus http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie? Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta?
Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je swojej kochanej mamusi
dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które razem robicie.
Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4

Rewalidacja indywidualna – Arletta M.
Zadania dla: Żanety Z.
Temat: Orientacja przestrzenna.
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 1
Uzupełnij obrazek zgodnie z instrukcją.
To jest ogrodnik Jakub.
 Na prawym rękawku koszuli ma łatę w kształcie trójkąta.
 Na lewym policzku ma pieprzyk.
 Pod nosem ma wąsy.
 Po jego prawej stronie rośnie drzewo.
 Nad jego głową świeci słońce i leniwie płyną chmurki
Na koniec pokoloruj obrazek, nazwij wszystkie kolory kredek, których użyłeś.

Julia Ch.
Temat: Wycieczka do Zakopanego – czytanie ze zrozumieniem.
26.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Przeczytajcie tekst, a następnie wykonajcie na jego podstawie zadania nr 1, 2, 3.
Marysia wróciła w sobotę z tygodniowej wycieczki klasowej. W tym roku prawie cała klasa pojechała do
Zakopanego. Nie było tylko Maćka, ponieważ się rozchorował. Pogoda dopisała, więc uczniowie z panią
nauczycielką mogli codziennie wędrować po górach. Zawsze chodziła z nimi przewodniczka górska, pani
Zuza, która opowiadała ciekawostki o regionie. Marysia zapamiętała pięć legend, które opowie swojej
siostrze Krysi na dobranoc.
1. Pokoloruj każde zdanie, które jest prawdziwe.

Marysia była tydzień na wycieczce.
Na wycieczce była cała klasa.
Dzieci wędrowały po górach.
Siostra Marysi ma na imię Ania.
2. Otocz pętlą liczebnik, który występuje w tekście.
osiem, pięć, jeden
3. Znajdź w tekście i zapisz po jednym przykładzie podanych części mowy.
czasownik – (co robi? co robią?)………………………………………
rzeczownik – (kto? co?)………………………………………………..
4. Zapisz w liniach rozwiązania zagadek. Skorzystaj z wyrazów w ramce.

list

ogłoszenie

zaproszenie

Dasz je osobie, gdy chcesz, aby przyszła na twoje urodziny.
………………………………
Jest w nim podany nadawca, zawiera zwroty grzecznościowe.
………………………………………………….
Można je przeczytać w gazecie, może dotyczyć sprzedaży samochodu.
………………………………………………..

Rewalidacja –zadania Opr.K.O.

PrzemysławB.

1. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem. Oto wzór cyferek ,można je wydrukować ,ale I można je samemu
napisać. Rozkładamy duże cyferki na stole, dokładamy do nich mniejsze, wydajemy polecenie: “Gdzie jest
1, dołóż”. Dziecko samo dokłada lub pomagamy mu wskazać poprawne miejsce, z czasem wycofujemy
podpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9

123456789
2. Rodzicu przeczytaj dziecku poniższe pytania.

LIS
LIS

DZIĘCIOŁ MRÓWKA
DZIĘ-CIOŁ MRÓW-KA

MROWISKO

- pokaż las? Co pokazałeś?
-pokaż dzięcioła? Jak wygląda dzięcioł?
-pokaż lisa/ jak wygląda lis?
- pokaż mrowisko? Co to jest?- rodzic wzkazuje palcem mrowiskio
- pokaż , kto mieszka w mrowisku? Co to jest?-rodzic wskazuje mrówkę.jaka jest mrówka: mała czy
duża

Żaneta Z.
Temat: Żyrafa – puzzle. Ćwiczenia grafomotoryczne. (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, przeczytaj polecenie.
Wytnij puzzle i ułóż obrazek żyrafy.

ŚRODA 27.05.2020
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h
Temat: Tulipany z bibuły
Nadchodzi święto naszych mam. Dobrym pomysłem jest obdarowanie ich bukietem kwiatów.
Dlatego wykonamy tulipany z bibuły.
1. Wytnij płatki kwiatów. Pasek bibuły powinien mieć około 12x20 cm.
Następnie złóż go kilka razy w mały prostokąt.
2. Uzyskanemu tak prostokątowi z jednej strony zaokrąglij rogi naszego
prostokąta.
3. Przechodzimy do wykonania kielicha. Z bibuły wytnij kwadrat o boku 15 cm.
4. Delikatnie uformuj środek. Wcześniej przygotowaną małą kuleczkę waty ułóż na kwadratowym
kawałku bibuły. Jeśli zostanie Ci nadmiar bibuły, zwiń go w łodyżkę.
5. Owiń łodygę kielichem w taki sposób, aby środek znalazł się na jego dnie. Następnie okręć
drucikiem.
6. Dodaj wycięte i złożone wcześniej płatki z bibuły.
7. Ponownie okręć kwiat z dołu drucikiem. Przytnij go za pomocą obcęgów.
8. Ostrożnie wywiń płatki, aby się odchylały od kielicha.
9. Ciesz się swoim kwiatem z bibuły!
10. Zrób kolejny kwiat. Aż do uzyskania bukietu.
I w taki oto sposób Twój piękny kwiat z bibuły jest gotowy. Jeśli chodzi o kolory, to zdaj się na własną
wyobraźnię. Identycznie z kształtem płatków.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję. Efekty pracy
bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy.

Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Kubalewski

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 6h
Temat: Prawa dziecka
Dzień dobry rodzice. Dzisiaj proszę zapoznać się z krótką notatką, porozmawiać z dzieckiem o jego
prawach.

Co to są prawa dziecka?
Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek
tylko, że jeszcze mały…”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak
każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka.
Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem.
Zadanie. Pokoloruj ilustracje i wykonaj plakat, dodając więcej szczegółów wg swojego uznania. Rodzicu,
proszę pomóż dziecku wykonać zadanie.

Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa, piątek); Przemysław (czwartek)
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
TEMAT: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i
P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

Ćw.1 Toczenie piłki po jednej linii
przodem i powrót przodem po drugiej linii.
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.

Ćw.3 Toczenie piłki między liniami
przodem.
Ćw.4 Jw. toczenie tyłem.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Toczenie piłki po jednej linii
przodem
Ćw.6 Jw. po linii tyłem.

Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii
przodem .
Ćw.8 Jw. po linii tyłem.

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

PAULINA B. PRZEMEK B - AAC

STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA - SAMOGŁOSKI I KOLORY
DROGI RODZICU ! - PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3KOLOROWE KWADRATY JAK NA RYSUNKU. (JEŚLI NIE
MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY). USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY I NAZYWAJ KOLORY
KOLEJNO PO SWOJEJ STRONIE I ZACHĘCAJ DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ STRONIE ,CZYLI DOTYKAŁO
TAKIEGO SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK ZAMIEŃ
KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z SAMOGŁOSKAMI TAK
SAMO,JAK WCZEŚNIEJ Z KOLORAMI- RODZIC POKAZUJE SAMOGŁOSKĘ, WYPOWIADA JĄ ,DZIECKO ODSZUKUJE TAKĄ SAMĄ I
POWTARZA
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CZWARTEK 28.05.2020r.
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ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h
Temat: Tulipany z bibuły
Nadchodzi święto naszych mam. Dobrym pomysłem jest obdarowanie ich bukietem kwiatów.
Dlatego wykonamy tulipany z bibuły.
1. Wytnij płatki kwiatów. Pasek bibuły powinien mieć około 12x20 cm. Następnie złóż go kilka razy w mały
prostokąt.
2. Uzyskanemu tak prostokątowi z jednej strony zaokrąglij rogi naszego prostokąta.
3. Przechodzimy do wykonania kielicha. Z bibuły wytnij kwadrat o boku 15 cm.
4. Delikatnie uformuj środek. Wcześniej przygotowaną małą kuleczkę waty ułóż na kwadratowym kawałku
bibuły. Jeśli zostanie Ci nadmiar bibuły, zwiń go w łodyżkę.
5. Owiń łodygę kielichem w taki sposób, aby środek znalazł się na jego dnie. Następnie okręć drucikiem.
6. Dodaj wycięte i złożone wcześniej płatki z bibuły.
7. Ponownie okręć kwiat z dołu drucikiem. Przytnij go za pomocą obcęgów.
8. Ostrożnie wywiń płatki, aby się odchylały od kielicha.
9. Ciesz się swoim kwiatem z bibuły!
10. Zrób kolejny kwiat. Aż do uzyskania bukietu.
I w taki oto sposób Twój piękny kwiat z bibuły jest gotowy. Jeśli chodzi o kolory, to zdaj się na własną wyobraźnię.
Identycznie z kształtem płatków.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję. Efekty pracy bardzo
proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy.
Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Kubalewski

RELIGIA KATECHEZA 2
TEMAT: DUCH ŚWIĘTY – PIERWSZY DAR UWIELBIONEGO PANA JEZUSA
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim uczniom, że nigdy
nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem.
Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie wydarzenie –
Zesłanie Ducha Świętego.
Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze strony ludzi,
którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej.
Posłuchajcie co się wtedy wydarzyło https://wbiblii.pl/szukaj/Dz+2%2C1-4
Odpowiedzcie na pytania
1. Którego dnia Duch Święty zstąpił na apostołów?
2. Co usłyszeli apostołowie?
3. Co zobaczyli?
4. Jakie znaki towarzyszyły zstąpieniu Ducha Świętego na apostołów?
Odpowiedzi napiszcie na kartce, poproście Rodziców by zrobili zdjęcie i wysłali je Waszym wychowawcom.
Znaki Ducha Świętego

Gołąb

Ogień

Wiatr

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, że poczuli w sobie
odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani więzienia, ani nawet
śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało się to
podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi.
Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=dPPSDnkwN1A

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h
Temat: Radość w sercu i na twarzy.
Dzień dobry rodzice. Proszę pomóc dzieciom wykonać zadanie. Proszę aby dziecko wykonało rysunek, na
którym będzie w chwili radości i smutku. Dla ułatwienia podaję kilka rysunków, konturów twarzy.

Zadania dla Julii. Julia, proszę napisz, kiedy jesteś radosna, a kiedy się smucisz.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia z piłkami.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Jeśli nie macie piłki gimnastycznej użyjcie takiej jaką posiadacie.
Ćw. 1 Dziecko kładzie się na plecach, ręce wyprostowane piłka w ręku, na sygnał rodzica dziecko podnosi ręce z
piłką i nogi przekładając piłkę w nogi.
Ćw.2 Siadamy na piłkę, ręce kładziemy na bioderka krążenie bioderek na piłce.
Ćw.3 To co bardzo lubicie- skoki na piłce, poturlajcie się z piłką.

Rewalidacja-zadania opr.K.O

Julia CH.

1. Naucz się czytać. Poprawnie nazwij zwierzęta leśne, podziel wyrazy na sylaby klaszcząc w ręce. Wyrazy
zapisz do zeszytu.

OLEK JEST W LESIE.
CHŁOPIEC JEST CICHO,
BO W LESIE MIESZKAJĄ ZWIERZĘTA.
OLEK WIDZI RUDEGO LISA.
TAM JEST DZIĘCIOŁ!
ON STUKA W DRZEWO.
TERAZ OLEK IDZOBOK DUŻEGO MROWISKA.
O! MRÓWKA! JAKA ONA JEST MAŁA!
LAS

CICHO

LIS

DZIĘCIOŁ

MRÓWKA MROWISKO

2. Uzupełnij zdania wykorzystują wyrazy z ramki, zdania zapisz do zeszytu.

W LESIE TRZEBA BYĆ ……………………
W MROWISKU MIESZKAJĄ ………………..
LIS MA DŁUGI …………. I JEST ……………DZIĘCIOŁ JEST LEKARZEM , BO
LECZY ……………
CICHO

DRZEWA

MRÓWKI

RUDY

OGON

Rewalidacja-zadania opr.K.O Julia CH.
1. Przeczytaj zdania zamiast obrazków wpisz odpowiednie wyrazy. Całe zdania przepisz do zeszytu.

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI

.

BAWI SIĘ Z BIEDRONKĄ

PO
SIĘ WCIĄŻ GANAJĄ. A GDY WIECZOREM SLONKO ZA
SIĘ CHOWA. I MAMA SWE DZIECI DO DOMU WOŁA. TO KONIK POLNY Z
SZYBCIUTKO ZASYPIAJĄ. BARDZO WCZEŚNI RANO WSTAJĄ.
A POTEM W PIŁKĘ CAŁY DZIEŃ GRAJĄ.

PIĄTEK 29.05.2020r.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Praca kobiet.
Temat: Usługi dla innych.
Zadanie dla Julii.
• Jakie zawody wykonują kobiety przedstawione na rysunkach?
• Opowiedz o sytuacji, kiedy korzystałeś z ich usług.

• Przeczytaj zdania. Podkreśl wyrazy oznaczające czynności. ( Co robi? )
Lekarz leczy chorych ludzi.
Nauczyciel uczy dzieci.
Ekspedient sprzedaje towary.
Muzyk gra w orkiestrze.
Krawcowa szyje ubrania.
Kucharka gotuje obiady.
Szewc naprawia buty.
Zadanie dla Paulinki, Przemka i Żanetki.
•Wymień nazwy zawodów przedstawionych na powyższym rysunku.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

Temat: Sylaby i zdania.
Zadanie dla Julii.
• Policz ile wyrazów zawierają poniższe zdania:
Moja mama pracuje w sklepie……………………………..
Mój ojciec uwielbia pracę w ogródku…………………..
Zadanie dla Paulinki, Przemka i Żanetki.
• Podziel na sylaby wyrazy:

O -GRÓ- DEK
KWIA - TY
KU - CHARZ
SZEWC
LE - KARZ
• Policz ile sylab jest w każdym wyrazie.
Do dzieła, Rodzice na pewno Wam pomogą.!
Zadanie dla Julii.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 5h
Temat: Słodkie świętowanie.
Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj jak zwykle na koniec tygodnia przygotujemy coś słodkiego.
Może dla przykładu dzisiaj przygotujecie coś, co lubicie szczególnie i pochwalicie się przepisem i zdjęciem
w czasie wykonywania dania popisowego.
Przypominam, że wszystkie karty, z którymi pracują uczniowie, wklejacie do zeszytu lub zbieracie do
koszulek i wyślecie do mnie, kiedy Was poproszę. Życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Doskonalenie ćwiczeń z piłkami.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.
1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać.

2. Dziecko podrzuca piłkę i stara się pod nią przebiec.

3. Dziecko staje w rozkroku, robi skłon w przód i rzuca piłkę miedzy swoimi nogami do partnera lub o ścianę.

4.Dziecko podrzuca piłkę (siedząc po turecku) i stara się złapać, by ta nie upadła na podłogę.

REWALIDACJA

Julia Ch. (p. Agnieszka B.)

Temat: Nie popełniam błędów – ćwiczenia ortograficzne.
1. Połącz w pary wyrazy, które wyjaśniają pisownię.
wstążka rosół druh

strach stół

straszny wstęga drużyna

stoły rosołem

2. Uzupełnij wyrazy literami podanymi w ramce.
rz
kominia….,

rz

rz

rz

ż

ż

pieka…. , ba….. ant, b ……eg, …….ona, p ….. eszkoda

3. Utwórz według wzoru wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych.
WZÓR: winna – niewinna
ładna –
dobry –
czytelne –
4. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń. Wpisz w okienka liczby od 1 do 4
Najpierw poszła do łazienki.
Na końcu włożyła buty i wyszła z domu.
Ola wstała rano.
Potem zjadła śniadanie.

