Materiały zdalne nauczanie dla klasy II PdP za okres 29-31.03.2021 r.

PONIEDZIAŁEK
1 – Funkcjonowanie osobiste i społeczne
ZAJĘCIA WSTĘPNE
RODZICU PODEJDŹ ZE SWOIM DZIECKIEM DO OKNA I PROSZĘ POROZMAWIAJCIE O:

JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ TYGODNIA?
JAKI JEST TERAZ MIESIĄC
JAKI JEST ROK?
JAKA JEST TERAZ PORA ROKU?
2 – Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Rodzicu w razie konieczności przeczytaj dziecku polecenia. Wspieraj podczas wykonywania
ćwiczeń, ale nie wyręczaj.

Uczniu napisz datę, dzień tygodnia i temat w zeszycie. Samodzielnie lub według wzoru.

29 MARCA 2021
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Paweł popatrz na ilustrację i powiedz, co robimy w domu przed świętami? Przeczytaj wyrazy w
ramkach. Przeczytaj zdania. Napisz zdania w zeszycie. Pod zdaniami napisz wyrazy w ramkach.

Julia, Sebastian przeczytajcie tekst, przepiszcie go do zeszytu i odpowiedzcie pisemnie
na pytania.

Przygotowania do Świąt Wielkiejnocy rozpoczynamy krótko po pożegnaniu
zimy. Porządki poprzedzające okres świąteczny należą również do tradycji.
Sprzątanie ma symbolizować usuwanie pozostałości zimy, a także
pozbywanie się z domu zła i chorób. Świąteczne porządki to mycie okien i
sprzątanie całego mieszkania ( odkurzanie, pranie, wycieranie kurzy.
Porządki sprzyjają więc ogólnemu dobremu samopoczuciu i kojarzą się z
radosnym oczekiwaniem na nadchodzące święta.
Pytania do tekstu:

1. Kiedy ludzie rozpoczynają przygotowania do Świat Wielkiejnocy ?
2. Co symbolizuje sprzątanie?
3. Dlaczego porządki są ważne?

3, 4 , 5 , 6, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Wiosenne porządki.
Wiosenne porządki to stały punkt w wielu kalendarzach. Nic dziwnego – w końcu, gdy dni są coraz dłuższe,
a do środka wdzierają się wreszcie promienie słońca, łatwiej o motywację i energię do działania. Najwyższa
pora wyczyścić na błysk każdy zakamarek oraz nieco odświeżyć aranżację naszych wnętrz. O czym
pamiętać?
Wczesna wiosna to także czas, w którym warto zadbać o wygląd rzadziej odwiedzanych pomieszczeń i
trudno dostępnych zakamarków. Nie ma co czekać – zabieramy się do pracy!
Wiosenne porządki – plan działania
Przed rozpoczęciem wiosennych porządków dobrze będzie stworzyć plan działania. Nawet ramowy
harmonogram pozwoli nam zadbać o sprawną organizację pracy, dzięki podziałowi obowiązków nie tylko
na poszczególne partie, ale również pomiędzy domowników. Jakie prace należy wykonać w każdym
pomieszczeniu? Oto praktyczna lista!
Kuchnia
√ Umycie szafek kuchennych wewnątrz i na zewnątrz
Do tego wystarczy woda z lekkim detergentem, np. płynem do mycia naczyń;
√ Segregacja produktów spożywczych w szafkach
√ Odkurzenie i umycie podłogi
Pokoje
√ Uporządkowanie ubrań w szafach
To dobry moment, by przejrzeć odzież i wybrać to, w czym już się nie chodzi, co jest za małe i niewygodne.
Zapakowane w kartony lub foliowe torby można oddać potrzebującym.
√ Umycie podłogi
√ Dokładne odkurzenie dywanów i wykładzin
√ Posprzątanie i uporządkowanie zabawek
Przedpokój
√ Przejrzenie butów i pochowanie tych, które w tym sezonie się już nie przydadzą
√ Wymycie szafek
√ Uporządkowanie kurtek i nakryć głowy na wieszaku
Piwnica
√ Uporządkowanie wszystkich przedmiotów
√ Pochowanie rzeczy zimowych i wyjęcie przedmiotów przydatnych wiosną i latem
Wiosenne porządki to dobry moment na uporządkowanie używanych w zimie sprzętów: spychaczy,
zabawek: nart i sanek, a także świątecznych ozdób.
Miłej pracy. Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

WTOREK
1,2 - Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia.
Przygotuj: klej, nożyczki, ołówek.
ZADANIE 1
Polecenie: Przeczytaj tekst dotyczący Świąt Wielkanocnych.
Następnie rozetnij karty pracy. Dopasuj i wklej etykiety. Wpisz odpowiednie daty pod
etykietami. Ułóż w kolejności i wklej do zeszytu.

ZADANIE 2
Przeczytaj pytanie: JAK POMOGĘ PRZYGOTOWAĆ ŚWIĘTA?
Z podanych poniżej zdań wybierz odpowiednie, aby odpowiedzieć na to pytanie.
Pytanie i odpowiednie zdania przepisz do zeszytu.
Pomogę zrobić wiosenne porządki.
Pomaluję jajka.
Zrobię palmę wielkanocną.
Będę oglądać telewizor.
Tylko będę się bawić.
Pomogę nakryć do stołu.
ZADANIE 3
Poniżej kartka wielkanocna. Przepisz życzenia na kartkę podane poniżej lub napisz własne.
„Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół życzy ……”

3 - Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Uczniu napisz datę, dzień tygodnia i temat w zeszycie. Samodzielnie lub według wzoru.

30 MARCA 2021
WTOREK
TEMAT: ZWYCZAJE WIELKANOCNE.

Paweł przeczytaj wyrazy w ramkach i zdania wyrazowo- obrazkowe.

Julia, Sebastian przeczytajcie teksty o wielkanocnych tradycjach. Przepiszcie je do zeszytu.

Dodatkowe zadanie dla chętnych  Poniżej 

Uczniu rozwiąż wielkanocną krzyżówkę. Hasło zapisz w zeszycie.

Julia , Sebastian napiszcie życzenia wielkanocne i przećwiczcie ich składanie.

Paweł poćwicz składanie życzeń wielkanocnych . Skorzystaj z podpowiedzi obrazkowej (Rodzicu
powtórz ćwiczenie 2 razy).

4, 5, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Kartka wielkanocna.
Kurczaczki z małych paluszków
Zacznijmy wykonywać prostą kartkę na Wielkanoc. Wystarczy kciuk lub palec wskazujący zamoczyć w
żółtej farbie (w plakatówce), odcisnąć w kilku miejscach na kartce, a po wyschnięciu domalować
flamastrem oczka, dziób i nóżki kurczaka. I kartka gotowa.

Miłej pracy. Pozdrawiam serdecznie

6 - Wychowanie fizyczne
Temat: Rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków rzucanych.
Przyrządy i przybory: woreczek, miska, piłeczka.
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;
Krążenia bioder L i P.
Ćw.1 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w siadzie
skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca worek w górę i
stara się złapać.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3 razy)

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

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. Dziecko siedzi
na krześle chwyta stopą woreczek i stara się
wycelować w tarczę.
P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę. Dziecko w siadzie
podpartym trzyma woreczek stopa i stara się rzucić
jak najwyżej.
Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko w siadzie
skrzyżnym RR w bok. W jednej trzyma woreczek.
Wykonuje rzut nad głowa i star się złapać druga
ręka.
Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po
pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą.

Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w dłonie.
Dziecko kładzie woreczek na stopie( od góry cz.
grzbietowa).Unosi nogę z woreczkiem i rzuca
woreczek w górę i stara się złapać go w dłonie.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

ŚRODA
1,2 - Funkcjonowanie osobiste i społeczne
ZADANIE 1
Koszyczek Wielkanocny. Zobacz co do niego wkładamy. Wytnij etykiety i wklej w
odpowiednie miejsca.

ZADANIE 2
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Następnie pomóż królikowi dotrzeć do koszyka z
pisankami.

3 - Wychowanie fizyczne
Temat: Biegi na czworakach przodem i tyłem- czołganie się pod niskimi przeszkodami.
Przyrządy i przybory: kijek, piłka, piłeczka
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;
krążenia bioder L i P.

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

Ćw.1 Ósemki wokół nóg. Dziecko przechodzi między Ćw.5 Rak z piłką na brzuchu. Dziecko w podporze
nogami przodem i tyłem
tyłem stara się chodzić do przodu nie upuszczając
piłki .

Ćw.2 Czyja piłka dalej. Dziecko w klęku podpartym.
Stara się odbić piłkę by potoczyła się jak najdalej.

P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.3Traf do bramki. P.W. jw. .Dziecko stara się trafić Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie po
do bramki.
pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed sobą.

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.6 P.W. j.w. chodzenie tyłem

Ćw.4 Dziecko w podporze przodem stara się przejść
pod laską gimnastyczną

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

4, 5 - Zajęcia kształtujące kreatywność
Temat: Ozdoby świąteczne. Pieczątki z gąbki
Okrągła gąbka, a nawet zwykły ziemniak, zamoczone w żółtej farbie, dadzą nam piękny okrągły korpus
kurczaczka. Reszta zależy od Waszej wyobraźni! Możecie domalować elementy pisakami, nakleić kształty
wycięte z kolorowych kartek czy filcu, a nawet dodać ruchome oczka.

Miłej pracy. Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

6, 7- Przysposobienie do pracy
Temat: Przepisy kulinarne na Wielkanoc.
Wielkanoc to czas, kiedy spotykamy się przy wspólnym stole. W każdym domu wielkanocny stół
wypełniony jest kolorowymi potrawami. Mam nadzieję, że zbiór przepisów na sprawdzone i pyszne potrawy
wielkanocne przydadzą się Wam w najbliższym czasie.
Zadaniem waszym będzie wyszukanie w zasobach internetowych ciekawych propozycji związanych z
przepisami kulinarnymi na dania wielkanocne. Czyli w wyszukiwarce internetowej „Google” wpisz
następujące hasła:
 Ciasta wielkanocne;
 Potrawy wielkanocne z jajkami;
Odczytajcie znalezione informacje i podzielcie się nią z najbliższymi osobami w waszym otoczeniu.
Pozdrawiam i życzę miłej pracy.
Łukasz Kubalewski

TERAPIE

Paweł H.
(p. Agnieszka B.).
Temat: Słowniczek wielkanocny – wykreślanka.
Rodzicu, pomóż przeczytać polecenie:
zad. 1 Wykreśl słowa, które kojarzą Ci się w Wielkanocą. Wyrazy zapisz w zeszycie.
(pisanki, palma, woda, święconka, jajka, mazurek, baranek, dyngus)

REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Nauczyciel prowadzący: Alicja Borys-Fizela
Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania. Wspieraj,
ale nie wyręczaj.
1. Paweł napisz wyrazy ( Rodzic dyktuje wyrazy, uczeń pisze ze słuchu: Wielkanoc, palma,
baranek, koszyk, święconka, bazie, mazurki, jajka, pisanki. Łatwiej będzie uczniowi
odszukać wyrazy w wykreślance, jeśli napisze je drukowanymi literami) . Odszukaj
napisane wyrazy w wykreślance.

2. Paweł narysuj w koszyczkach tyle pisanek ile wskazuje liczba na koszyczku (Rodzicu
narysuj symboliczne koszyczki. Napisz na nich liczby ze wzoru. Jest to zadanie
kilkuetapowe). Teraz do każdego koszyczka dorysuj po dwie pisanki. Policz ile jest
wszystkich pisanek w każdym koszyku. Nowy wynik napisz na czerwono pod każdym
koszyczkiem.

1. Paweł popatrz na ilustrację i powiedz co to jest? (Rodzicu wskazuj palcem każdy element
na ilustracji. Zadaniem ucznia jest udzielanie odpowiedzi pełnym zdaniem: ,,To jest ser”
itd.). Kiedy najczęściej jemy te produkty? Na jaki posiłek? Przeczytaj etykiety
wyrazowe i pokaż właściwy wyraz.

OBIAD ŚNIADANIE KOLACJA

2. Paweł popatrz na ilustrację pokaż i powiedz kto? co czuje? dlaczego? ( Rodzicu
opowiedz dziecku co dzieje się na obrazku - ,, Dzieci grają w piłkę”. Zwróć uwagę
ucznia na mimikę twarzy wszystkich dzieci. Nazwij – uśmiecha się, płacze. Następnie
zapytaj ,, kto?” i pokaż palcem na każdy obrazek w tabeli – chłopiec,dziewczynka,
babcia. Zadaniem ucznia jest wskazanie i nazwanie właściwego obrazka. Rodzicu tak
samo postępuj z pytaniami ,, co czuje” i ,,dlaczego?”).

Kto?

Chłopiec

Co czuje?

Zdenerwowany

Dlaczego?

Nikt nie chce z nim
grać w piłkę nożną

Dziewczynka

Babcia

Smutny

Chory

Bawi się z
przyjaciółmi

Boli go głowa

Psycholog

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Pawła. W zadaniu znajdziesz planszę do
gry, na której znajdują się twarze z różnymi emocjami. W grę można grać w dowolną ilość osób. Do gry
potrzebna będzie kostka do gry oraz pionki (lub dowolne małe przedmioty, które je zastąpią). Paweł miał już
okazję poznać tę grę i odebrał ją bardzo pozytywnie.
Zasady gry:
Gracze kładą pionki na pole start.
Gracz rzuca kostką, odczytuje wynik i przesuwa swój pionek o liczbę oczek, jaka wypadła.
Gracz po dotarciu na pole, pokazuje emocję na osobnej planszy, na którą trafił oraz stara się zrobić taką
samą minę (uczeń może robić minę do lustra by widzieć własną mimikę).
Gra kończy się, gdy wszyscy gracze dotrą na pole mety.
Można rozgrywać dowolną ilość partii w dowolnym czasie.

TERAPIE

Sebastian S.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Opracowała: Kamila Kopczyńska

Karty pracy proszę zachować lub wkleić do zeszytu. Zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

ZADANIE 1
Polecenie: Rozwiąż zadania.

Rewalidacja indywidualna.
Nauczyciel prowadzący: Alicja Borys-Fizela
1. Sebastian przeczytaj tekst. Rozwiąż quiz i odpowiedz pisemnie na pytania do tekstu.

Pytania do tekstu:
1.
2.
3.
4.

Kiedy w sadzie kwitną krzewy i drzewa owocowe?
W jaki sposób owady zapylają kwiaty?
Jakie krzewy zakwitają najwczesniej?
Co słychać wiosną w sadzie?

2. Sebastian przerysuj tarcze zegarów na kartkę. Zaznacz godziny. Napisz godzinę pod
każdym zegarem.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA opracowanie p. Katarzyna O.
1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA WIELKANOCNE.
SIEJEMY OWIES LUB RZEŻUCHĘ.
PIECZEMY BABY I MAZURKI.
W WIELKĄ SOBOTĘ MALUJEMY JAJKA.
MALOWANE JAJKA TO PISANKI.
PISANKI , KIEŁBASĘ, SÓL, BABKĘ I CHLEB WKŁADAMY
DO KOSZYKA I IDZIEMY DO KOŚCIOŁA.
PODCZAS WIELKANOCNEGO ŚNIADANIA DZIELIMY SIĘ
ŚWIĘCONYM
JAJKIEM I SKŁADAMY SOBIE ŻYCZENIA.
W LANY PONIEDZIAŁEK OBLEWAMY SIĘ WODĄ.
Odpowiedz na pytania:
-Co siejemy na święta?
-Kiedy malujemy jajka?
-Jak nazywamy pomalowane jajka?
-Jakie ciasta pieczemy na Wielkanoc?

1. Test wiedzy o świętach wielkanocnych.
Odpowiedz na poniższe pytania. Rozwiązania znajdziesz w wyrazach znajdujących się pod pytaniami,
dopasuj je do pytań.
Pytania i odpowiedzi zapisz w zeszycie.
1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc.
2. Pomalowane jajka.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Świecimy je w Niedzielę Palmową.
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc.
6. „Kotki” na gałązkach.
7. Lany ...
8. Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia.
9.Przynosi prezenty w Wielkanoc.

WI O S NA PI SAN KI
M A Z U R EK
K O S Z Y C Z E K Z A J Ą C PA L M Y

JAJ KO

2. Dopisz wyrazy według wzoru.
Do liczby pojedynczej dopisz liczbę mnogą.
Wyrazy zapisz w zeszycie.

BABKA

BABKI

MAZUREK

…………….

PALMA

…………….

PISANKA

……………...

BAZ I E PO N I E D Z IAŁ E K

Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie pozwoli Sebastianowi rozwinąć się w sferze społecznej. Ze względu na
zdolności ucznia, może przeczytać resztę instrukcji samodzielnie. W razie potrzeby, możesz go wesprzeć.
Sebastian, przygotowałem dla Ciebie zadanie. Nie ma w nim podpowiedzi, ponieważ znam twoje
możliwości i wiem, że sobie z nim poradzisz. Na kolejnej stronie znajdziesz krzyżówkę z narzędziami
ogrodowymi. Masz do wykonania 3 ćwiczenia.
1.

Rozwiązać krzyżówkę.

2.

Poznać hasło.

3.

Niespodzianka! Nie robisz szlaczków z karty pracy. To dla Ciebie za łatwe. Zamiast tego, masz

napisać do czego możesz użyć narzędzi z obrazków.
4.

To jest nieobowiązkowe, ale myślę że poprawi humor Tobie i innym. Zrobiło się cieplej więc idź i

pomóż komuś w ogrodzie. Nie ważne kto to będzie wystarczy, że ta osoba się zgodzi.

TERAPIE

JULIA CH.
Rewalidacja indywidualna.
Nauczyciel prowadzący: Alicja Borys-Fizela
1. Julia przeczytaj po cichu tekst pt. ,, Wiosna w sadzie”. Rozwiąż quiz i odpowiedz
pisemnie na pytania do tekstu.

Pytania do tekstu:
5.
6.
7.
8.

Kiedy w sadzie kwitną krzewy i drzewa owocowe?
W jaki sposób owady zapylają kwiaty?
Jakie krzewy zakwitają najwczesniej?
Co słychać wiosną w sadzie?

2. Układanie/opowiadanie historyjki obrazkowej.
Julia wydrukuj kartę/ wytnij obrazki przedstawiające historyjkę obrazkową, a następnie
ułóż je w odpowiedniej kolejności/opowiedz mamie/przyklej na kartkę i podpisz. Wymyśl
tytuł tej historyjki.

3. Ćwiczenia w rozwijaniu orientacji przestrzennej- kodowany rysunek.
Julia proszę narysuj szablon do rysowania - ponumeruj kratki w pionie, napisz litery w
poziomie. Następnie licząc kratka po kratce (zacznij od D1 itd. )przenieś rysunek kurczaka
na swój szablon. Postaraj się użyć tych samych kolorów.

Zajęcia z pedagogiem – Julia odczytaj polecenia i uzupełnij zadania z karty pracy.

