PLAN PRACY 1-5.06.2020r.
PONIEDZIAŁEK 1.06.2020
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 4h
Temat: Dzień radości- Dzień Dziecka.
Dzień dobry Rodzice. Poprzedni tydzień poświęciliśmy na omówienie praw i obowiązków dziecka. Dzisiaj jest Dzień
Dziecka i proszę, aby nasze dzieci miło i radośnie spędziły ten czas. Proszę, aby wykonały pracę plastyczną
tematycznie związaną z tym dniem. Proszę pokolorować ilustrację w taki sposób, aby pokazać dzieci z całego świata.

Zadanie dla Julii. Napisz proszę, z kim chciałabyś się zaprzyjaźnić i dlaczego? Chodzi mi o dziecko z innego kraju.
Zadanie. Proszę narysować w jaki sposób spędziłaś ten dzień. Julia, ty możesz napisać, w jaki sposób ten dzień
spędziłaś.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h
Temat: Dzień dziecka.
Zadanie dla Julii
• Uzupełnij zdania.

• Zadanie dla Przemka, Żanetki i Paulinki.
• Obejrzyj obrazki i powiedz, co dzieci robią.

Kółko plastyczne „Młody Artysta”- Opracowała: B. Góra
Temat: „Lato” praca plastyczna z wykorzystaniem technik łączonych: wyklejanka, malowanie farbami,
collage.
Collage – to technika plastyczna polegająca na tworzeniu kompozycji poprzez łączenie różnych materiałów,
a następnie naklejanie ich na wybrane powierzchnie.
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW:
ZADANIEM UCZNIÓW JEST WYKONANIE Z DOSTĘPNYCH W DOMU MATERIAŁÓW
PRACY PLASTYCZNEJ O TEMATYCE LATA.
TAKIE PRACE DZIECI MOGĄ WYKONAĆ PODCZAS RODZINNEGO POBYTU NA
PIKNIKU, CZY W OGRODZIE- MATERIAŁY ZNAJDĄ WÓWCZAS WOKÓŁ SIEBIE.
RODZINĘ PAULINKI I PRZEMKA PROSZĘ O WSPARCIE ICH PODCZAS PRZYKLEJANIA
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. MOŻECIE STWORZYĆ RODZINNE DZIEŁO- WIEŻCIE MI TO
ŚWIETNA ZABAWA.
WYKORZYSTAJCIE DO TEGO:
- KARTKĘ PAPIERU LUB TEKTUROWY TALERZYK PIKNIKOWY
- KLEJ, FARBY, PLASTELINĘ
- MATERIAŁY NATURALNE: PIASEK, MUSZELKI, DROBNE KAMYCZKI, SZYSZKI,
NATURALNE ROŚLINKI, TRAWY
- WYCIĘTE Z OBRAZKÓW PTAKI, RYBKI, POSTACIE OPALAJĄCE SIĘ NA PLAŻY
- KOLOROWY PAPIER, RESZTKI TKANINY, SERWETKI PAPIEROWE ITP.
OTO KILKA INSPIRACJI DLA WAS.

ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY I POMYSŁOWOŚCI.
NAJCIEKAWSZE PRACE TRAFIĄ DO SZKOLNEJ GALERII PRAC.
Przemek B.
Ćwiczenia apexu,dorsum i labii-czyli czubka języka,języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek K.G.Horaz utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg. Wskazówek,które
obecnie przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek wypowiadają,czy mówią
dobrze,czy też nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory systematycznie.
1. Aby prawidłowo używać głosek,lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich,bądź ćwiczyć
jedynie dziecku mięśnie języka,warg i czubka języka-musimy pamiętać,ze ĆWICZENIA PODSTAWĄ
PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE.
2. Pokazujemy dziecku-jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz
jamy ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy trzy razy
dziennie. Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę
samemu wspomóc pracę języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrz-

3.
4.
5.
6.
7.

pokazać jak połykamy język. Dzieciom bez ruchomości dorsum-języka sami wykonujemy te
ćwiczenia.
Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i przetrzymujemy
chwilę-5 razy.
Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych,które nie rozumieją sami domykamy
wargi i ściskamy kilkakrotnie.
Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i
próbować unosić do góry.
Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-dzieci,które mają
problem dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki,dać rurkę do buzi i
niech próbuje naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać
usta,aby chociaż dwa razy oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można
wszędzie dostać i pokazać jak się kręci dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie
potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po
twarzy pomasować dziecko po policzkach,dookoła warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też
relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia obecne z poprzednimi. Kazdego dnia
ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie poznawczych.
Twardochleb Zofia-logopedia

Wtorek 2.06.2020r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 2h
Temat: Co niesie za sobą dorosłość?
Zadanie dla wszystkich. Rodzicu, proszę wpisz to, co powie dziecko. Proszę uzupełnić tabelkę. Proszę wpisać cechy
charakteryzujące dziecko i osobę dorosłą.
DZIECKO

OSOBA DOROSŁA

Zadanie. Narysuj dziecko i osobę dorosłą, pamiętając o proporcjach.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Chwyty piłki oburącz: odbitej, rzuconej, podanej.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonaj poniższe ćwiczenia, powtórz kilka razy dla utrwalenia.
 W pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, chwyt – oburącz,
 w pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie jak największej liczby klaśnięć, chwyt oburącz,
 w pozycji stojąc, podrzut piłki, wykonanie pełnego obrotu, chwyt oburącz,
 z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie przysiadu podpartego, chwyt oburącz w pozycji
stojąc,
 z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie siadu skrzyżnego, chwyt oburącz w pozycji siadu,
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 2h
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Moja rodzina
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Piszemy sylaby i zdania.
Zadanie dla Julii.
Opisz, co dzieje się na starej fotografii.
Co zmieniło się w rodzinie?
Jakie pamiątki zachowały się z dawnych lat.
Czy masz w domu stare przedmioty, fotografie lub inne rodzinne pamiątki? Wymień je.

Zadanie dla Żanetki, Paulinki i Przemka.
• Obejrzyj zdjęcia członków swojej rodziny. Wymień ich imiona.
Zadanie dla Julii
• Zapisz sylaby i zdania.

RELIGIA
TEMAT: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W takim domu wszyscy pamiętają,
by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie krzywdzą się słowem ani czynem.
Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego mieszkania. To, czy się wypełni, zależy tylko od ciebie.
Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby przygotować miejsce również dla
ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej decyzji. Pan Jezus pragnie ci w tym pomóc. Jeśli chcesz odczytać
Jego bardzo dyskretne drogowskazy, musisz być zawsze blisko Niego i często z Nim rozmawiać.

Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
Sprawdź swoją wiedzę
1. Jezus odszedł do nieba, by:
a) zostawić ludzi samych,
b) odpocząć,
c) przygotować nam tam miejsce.
2. Do nieba można trafić:
a) z pomocą balonu lub samolotu,
b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,
c) wypełniając kilka wybranych przykazań.
3. Jezus jest dla nas:
a) kimś, kogo nie możemy poznać,
b) bohaterem ciekawych opowiadań,
c) drogą, prawdą i życiem.
Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca https://www.youtube.com/

Rewalidacja indywidualna – Arletta M.
Zadania dla: Żanety Z.
Temat: Rymowanki.
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
Proszę powycinaj obrazki a następnie połącz je w pary tak by się rymowały ( np. szelki- muszelki, kaczka –
taczka, statek- kwiatek, tor-por, myszka- szyszka, gruszka – poduszka, szafa- żyrafa, znaczki- paczki).
Podziel wyrazy na sylaby. Przyklej pary obrazków na kartkę. Rodzicu podpisz ołówkiem obrazki, tak by
dziecko mogło poprawić po śladzie.

Julia Ch.
Temat: Monety i banknoty.
02.06.2020 (p. Agnieszka B.)
Rozmień pieniądze. Uzupełnij odpowiednio pola (prostokąt oznacza banknot, kółko oznacza
monetę). Do pomocy możesz wykorzystać prawdziwe pieniążki.

Sposób 1.

Sposób 2.

Sposób 3.
Narysuj swoją propozycję.
Żaneta Z.
Temat: Ćwiczenia grafomotoryczne.
02.06.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, przeczytaj polecenie:
Narysuj po śladzie figury, następnie połącz kropki. Nazwij figury. Gdzie jest koło, trójkąt, prostokąt?

Co powstanie, kiedy połączysz kropki? Pokoloruj obrazek.

Rewalidacja-zadania
opr.K.O
Przemysław B.
1.Rodzicu prosze odczytaj dziecku polecenie .Uzupełnij ciąg liczbowy. Policz owady I pokoloruj
odpowiednią cyfrę.
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2. Rodzicu proszę wykonaj zadanie według instrukcji. Masaż dłoni -instrukcja
-masowanie zaczyna się głaskaniem powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej całej dłoni. Następnie
przechodzi się do głaskania palców (zaczyna się od kciuka lub małego palca) – najpierw od strony
grzbietowej, a później dłoniowej. Przez około 1 minutę głaszcze się każdy palec. Palce od strony bocznej, a
potem grzbietowej rozciera się kolistymi ruchami, po czym od strony grzbietowej ugniata się, wykonując
zygzakowate ruchy;
- następnie masuje się śródręcze. Wykonuje się głaskanie, a później rozcieranie kolistymi ruchami mięśni
międzykostnych śródręcza;
- kolejnym krokiem jest masaż wnętrza dłoni, który zaczyna się od głaskania. Następnie kolistymi ruchami
rozciera się krawędzie dłoni. Zygzakowatymi ruchami ugniata się kłąb kciuka i małego palca, a potem
środkową część wnętrza dłoni;
- ostatnim etapem jest masaż okolicy stawu promieniowo-nadgarstkowego, który polega na głaskaniu
kolistymi ruchami wzdłuż nadgarstka od zewnętrznej strony ręki. Masaż kończy się głaskaniem nadgarstka
oraz powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej dłoni.
Środa 3.06.2020
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2h
Temat: DZIECI ŚWIATA.
Dzisiaj pomysł na to, jak zrobić plakat poświęcony dzieciom świata.
Proszę w miarę swoich możliwości przerysujcie, (bądź wydrukujcie jak jest tak możliwość) poniższy
rysunek i pomalujecie go według własnego pomysłu. Sposób wykonania pozostawiam wam,
(podpowiadam że mogą to być kredki, mazaki, farby, plastelina i wszystko to co przyjdzie wam do
głowy).

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 K.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 6h
Temat: Potrafię odmówić.
Dzień dobry rodzice. Dzisiaj chciałabym skupić się na problemie używek, które dostępne są w ogólnej
sprzedaży. Proszę omówić z dziećmi to zagadnienie i proszę, aby dzieci z waszą pomocą wykonały pracę
plastyczną dowolną techniką. Przypominam o wykonaniu zdjęć podczas pracy dzieci. Wysyłam pomocne
ilustracje do wykorzystania w pracy.

Zadanie dla Julii. Proszę wykonaj pracę plastyczną i wyszukaj hasła dotyczące uzależnień

Terapia ruchowa – Paulina, Żaneta (środa, piątek), Przemysław (czwartek)

Temat: Ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski
gimnastycznej.
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
Zdjęcie/Rysunek
Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij.
Wyprostuj się, głowę ustaw w
przedłużeniu tułowia, złącz łopatki,
napnij brzuch. Ruch- Unieś kij w
górę, do wysokości barków.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Złap kij na
wysokości barków. Ruch- Wykonaj
ruchy takie jak przy wiosłowaniu.
Pamiętaj o utrzymaniu prawidłowej
postawy ciała. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy. Uwagi: Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny, rodzic trzyma
tasiemkę przed ustami dziecka.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie w tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Uwagi: Można użyć bańki
mydlane.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Złap kij poziomo na
wysokości barków. Ruch- Prowadź
kij w prawo, jednocześnie skręcając
głową w przeciwną stronę.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
obie strony. Pamiętaj aby nie unosić
barków i zachować wyprostowaną
sylwetkę. Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, na
stole stoi zapalona świeca. RuchWdech nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Ustaw kij pionowo
opierając o podłogę. Wyprostuj
plecy, głowę ustaw dokładnie w
przedłużeniu tułowia. Chwyć kij na
wysokości barków. Ruch- Dociśnij
kij do podłogi i utrzymaj tę pozycję
przez ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w
dół. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij.
Wyprostuj się, głowę ustaw w
przedłużeniu tułowia, patrz przed
siebie. Ruch- Unieś kij w górę, nad
głowę i opuść. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: Rodzic prowadzi
i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Wyprostuj się, głowę
ustaw w przedłużeniu tułowia,
chwyć kij poziomo za oba końce .
Ruch- Prowadź kij w prawą stronę,
jednocześnie skręcając głową
przeciwnym kierunku.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
obie strony. Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.

Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

PRZEMEK B. - AAC
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOJARZENIA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ Z BRISTOLU LIUB KARTONU 3 KOŁA O ŚREDNICY 20 CM.PODZIEL KOŁO NA 4 CZĘŚCI ZA
POMOCĄ FLAMASTRA.WYTNIJ OBRAZKI, ODDZIEL KARTECZKI Z CZASOWNIKAMI I WKLEJ KAŻDY CZASOWNIK
OSOBNO W KAŻDĄ JEDNĄ CZĘŚĆ KOŁA. POZOSTAŁE OBRAZKI - RZECZOWNIKI NAKLEJ NA KLAMERKI DO BIELIZNY
LIB NAKRĘTKI OD BUTELEK. ZABAWA POLEGA NA DOPASOWANIU ODPOWIEDNIEGO OBRAZKA - RZECZOWNIKA
DO CZASOWNIKA NA KOLE I PRZYPIĘCIE ODPOWIEDNIEJ KLAMERKI Z OBRAZKIEM .

Czwartek 4.06.2020r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – 3h
Temat: DZIECI ŚWIATA.
Dzisiaj pomysł na to, jak zrobić plakat poświecony dzieciom świata.
Proszę w miarę swoich możliwości przerysujcie, (bądź wydrukujcie jak jest tak możliwość) poniższy
rysunek i pomalujecie go według własnego pomysłu. Sposób wykonania pozostawiam wam,
(podpowiadam że mogą to być kredki, mazaki, farby, plastelina i wszystko to co przyjdzie wam do
głowy).

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: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha Świętego.
Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i
Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy
Trójcą Świętą.
Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się człowiekiem, i
Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do którego modlimy się.
– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?




dał nam cały świat
posłał na ziemię Pana Jezusa
jest najlepszym Ojcem

– Co robi dla nas Pan Jezus?





umarł za nas na krzyżu
karmi nas swoim Ciałem
uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy
umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej

– Co czyni dla nas Duch Święty?




jest z nami w Kościele
oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa
daje nam siły do życia dobrocią i miłością

Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 3h
Temat: Moi koledzy kończą szkołę.
Dzień dobry Rodzice. Dzisiaj zaczynamy temat, którego realizacja zajmie nam kilka dni. W czerwcu kończy
się rok szkolny. W tym roku wszystko wygląda inaczej, ale nie zmienia się fakt, że troje uczniów z naszej
klasy kończy szkołę. W zwyczaju naszych klas jest tak, że młodsze rocznikowo dzieci przygotowują w
klasie drobne upominki naszym absolwentom. Myślę, że należy podtrzymywać tą tradycję i wykonać
drobiazg, który wręczymy absolwentom na zakończenie szkoły. Gdzie to nastąpi napiszę w późniejszym
czasie. Proszę, abyście pomogli waszym dzieciom wykonać małe „co nieco” dla każdego ucznia. Wówczas
każdy dostanie od każdego drobny upominek. Pomysł zostawiam Wam. Małe podpowiedzi:

Są to prace wykonane z masy solnej i pomalowane farbkami. Oczywiście inne imiona i rok.

To są tylko propozycje. Oczywiście możecie tworzyć jak tylko chcecie. Proszę tylko, aby były to prace wykonane przez
dzieci z waszą pomocą. Życzę owocnej pracy.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Rzuty małymi przedmiotami lewą i prawa ręką do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Przygotujcie: balony, butelki, puszki. Postępujcie zgodnie z opisem zabawy.
Pociski
Wieszamy na gałęzi drzewa nadmuchany balon. Uczestnicy zabawy ustawiają się na linii rzutu, którą
umieszczamy na około 10 kroków od drzewa. Każdemu graczowi przysługują trzy rzuty. Za pociski mogą
posłużyć woreczki, piłeczki, kamyczki. Należy policzyć każde trafienie. Wygrywa gracz, który na swoim
koncie będzie miał najwięcej trafień.
Rzuty do celu
Ustawiamy na murku, stoliku lub ławce puszki lub butelki plastikowe puste, mogą być też kubeczki.
Uczestnicy ustawiają się na linii rzutu. Każdy gracz otrzymuje trzy kamyczki (woreczki, piłeczki). Należy
strącić z murka jak najwięcej przedmiotów. Wygrywa najbardziej celny gracz.

Rewalidacja-zadania
opr.K.O
Julia CH.
1. Odczytaj tekst, w miejsce obrazków wstaw wyrazy. Zdania zapisz do zeszytu.

TO OWAD.

PSZCZOŁY

ŻYJĄ

W

NAJWAŻNIEJSZA W ULU JEST

KRÓLOWA SKŁADA JAJECZKA, Z KTÓRYCH WYLĘGAJĄ SIĘ LARWY.
A Z NICH PSZCZOŁY.

JEST ZDROWY I BARDZO POTRZEBNY.

2. Odczytaj wyrazy z rmaki I dopasuj do pytania”Jaki jest miód”

Zdanie I poprawne wyrazy z ramki zapisz do zeszytu.
JAKI JEST MIÓD?
……………………………

SMACZNY PACHNĄCY PIĘKNY LEPIĄCY SŁODKI
KWAŚNY

ZDROWY

Rewalidacja-zadania
opr.K.O
Julia CH.
1. Naucz się czytać . Poprawnie nazwij zwierzęta lęśne, 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. Uzupełniej 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

Piątek 5.06.2020r.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Codzienne zajęcia członków mojej rodziny.
Zadanie dla Julii.
• Uzupełnij zdania podanymi poniżej wyrazami.

Zadanie dla Pauliny, Przemka i Żanetki.
• Obejrzyj obrazki i powiedz:

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – 5h
Dzień dobry. Dzisiaj w dalszym ciągu proszę wykonywać zadanie z poprzedniego dnia. Proszę zrobić
zdjęcia podczas wykonywania prac przez dzieci. Mam nadzieję, że efekty będą piękne. Powodzenia.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy naśladowcze.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Dziś pobawcie się z rodzeństwem bądź rodzicami. Losujecie osobę, która pierwsza pokazuje ćwiczenie.
Uczestnicy zabawy naśladują czynności i ćwiczenia, które pokazuje dana osoba.
Propozycje ćwiczeń:
- podskoki
- skłony
- przysiady
- brzuszki
- rowerek
- nożyce
Czynności:
- mycie naczyń
- wycieranie kurzu
- odkurzanie
- jedzenie
- mycie się
Itd.

PAULINA B. - AAC
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOJARZENIA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ Z BRISTOLU LIUB KARTONU 3 KOŁA O ŚREDNICY 20 CM.PODZIEL KOŁO NA 4 CZĘŚCI ZA
POMOCĄ FLAMASTRA.WYTNIJ OBRAZKI, ODDZIEL KARTECZKI Z CZASOWNIKAMI I WKLEJ KAŻDY CZASOWNIK
OSOBNO W KAŻDĄ JEDNĄ CZĘŚĆ KOŁA. POZOSTAŁE OBRAZKI - RZECZOWNIKI NAKLEJ NA KLAMERKI DO BIELIZNY
LIB NAKRĘTKI OD BUTELEK. ZABAWA POLEGA NA DOPASOWANIU ODPOWIEDNIEGO OBRAZKA - RZECZOWNIKA
DO CZASOWNIKA NA KOLE I PRZYPIĘCIE ODPOWIEDNIEJ KLAMERKI Z OBRAZKIEM .

Julia Ch.
Temat: Prawda – fałsz – czytam, więc wiem.
05.06.2020 (p. Agnieszka B.)
(na podstawie pakietu treningowego WSiP)
Wpisz podane wyrazy w odpowiednie ramki.
wiatr, wiosło, kalafior, czapka, rysunek, kredka, ognisko, woda
rodzaj męski (ten) rodzaj żeński (ta)

rodzaj nijaki (to)

Przeczytaj tekst, a następnie otocz pętlą poprawne odpowiedzi na pytania.
Julia jest bardzo pilną uczennicą. Gdy wraca ze szkoły do domu, je obiad, a zaraz potem
siada do zadań domowych. W pierwszej kolejności odrabia zawsze język polski, bo
najbardziej go lubi. Najwięcej czasu potrzebuje na matematykę. Jeśli nie potrafi rozwiązać
jakiegoś zadania, co zdarza się bardzo rzadko, prosi o pomoc mamę. Julia najchętniej
zaczyna się bawić dopiero wtedy, gdy wszystkie lekcje ma już odrobione.
Czy mama czasem pomaga Julii w lekcjach?

TAK NIE

Czy w pierwszej kolejności Julia odrabia matematykę? TAK NIE
Czy Julia bawi się od razu po przyjściu ze szkoły?

TAK NIE

Czy Julia je obiad przed odrabianiem lekcji?

TAK NIE

Podkreśl lub wskaż w tekście zdanie, które daje odpowiedź na poniższe pytanie.
Jaką uczennicą jest Juli

