Organizacja indywidualnego nauczania ZRW
27.04.2020 – 30.04.2020r.
Seweryn D. 27.04. – 30.04.2020r.
Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!

1. Usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki dużej:
- wymachy rękami do przodu, do tyłu;
- podnoszenie do góry piłki i opuszczanie,
- prostowanie i zginanie nóg w pozycji leżącej,
- uderzanie całą stopą o podłogę,
- siadanie na piłce i kołysanie,
- dotykanie poszczególnych części ciała,
- rzucanie, turlanie piłki,

2. Usprawnienie motoryki małej:
- masaż rąk od obręczy barkowej do palców dłoni,
- klaskanie,
- uderzanie rytmiczne rękami w piłkę,
- przewracanie kartek w książce;
- wyrabianie, ugniatanie, wałkowanie, przekładanie z ręki do ręki masy solnej, "pisanie" patykiem
na masie solnej (kreski pionowe i poziome, koła, itp.)

3. Stymulacja węchowa i smakowa:
- wąchanie i jedzenie pokrojonych owoców, zachęcanie do samodzielnego sięgania po nie " Proszę
poczęstuj się".

4. Nauka nawiązywania kontaktu:
- utrwalenie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem (podanie dziecku ręki,
wypowiedzenie "Dzień dobry.......", machanie ręką "pa pa");
- pobudzanie rozwoju emocjonalno – społecznego poprzez: przytulanie, kołysanie, prowokowanie

do głośnego śmiechu (np. udając kichanie);
- doskonalenie właściwych reakcji: odpowiadanie uśmiechem na uśmiech, pokazanie uśmiechniętej
minki na obrazku.

5. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej (gimnastyka mózgu: ułatwienie współpracy między dwoma
półkulami mózgowymi)
- picie wody- woda mineralna niegazowana – jest konieczna do transmisji elektrycznych w układzie
nerwowym, wspomaga proces uczenia się i myślenia;
- ruchy naprzemienne np. granie w łapki - ułatwiają koordynację ciała;
- kapturek myśliciela: ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się, poprawia pamięć
(masowanie małżowin usznych ku dołowi).

6. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)
- elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby,
ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).
- zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)

7. Stymulacja słuchowa.
Droga Mamo,
Przeczytaj Sewerynowi wierszyk pt. „ Kto Ty jesteś?”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców)
flagę Polski . Pokaż dziecku symbole narodowe: flaga, godło. Posłuchajcie wspólnie Hymnu. (dostępny na You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA ), obejrzyjcie wspólnie film o polskich symbolach narodowych
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
„Kto Ty jesteś?”
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę!

POWODZENIA!!!

Aleksander Sz. 27.04. – 30.04.2020r.
Drogi Tato! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!
Prowadząca zajęcia: Anna Łyskawińska

1. Usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki dużej:
- wymachy rękami do przodu, do tyłu;
- podnoszenie do góry piłki i opuszczanie,
- prostowanie i zginanie nóg w pozycji leżącej,
- uderzanie całą stopą o podłogę,
- siadanie na piłce i kołysanie,
- dotykanie poszczególnych części ciała,
- rzucanie, turlanie piłki,

2. Usprawnienie motoryki małej:
- masaż rąk od obręczy barkowej do palców dłoni,
- klaskanie,
- uderzanie rytmiczne rękami w piłkę,
- przewracanie kartek w książce;
- wyrabianie, ugniatanie, wałkowanie, przekładanie z ręki do ręki masy solnej, "pisanie" patykiem
na masie solnej (kreski pionowe i poziome, koła, itp.)
3. Stymulacja węchowa i smakowa:
- wąchanie i jedzenie pokrojonych owoców, zachęcanie do samodzielnego sięgania po nie " Proszę
poczęstuj się".
4. Nauka nawiązywania kontaktu:
- utrwalenie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem (podanie dziecku ręki,
wypowiedzenie "Dzień dobry.......", machanie ręką "pa pa");
- pobudzanie rozwoju emocjonalno – społecznego poprzez: przytulanie, kołysanie, prowokowanie
do głośnego śmiechu (np. udając kichanie);
- doskonalenie właściwych reakcji: odpowiadanie uśmiechem na uśmiech, pokazanie uśmiechniętej
minki na obrazku.

7. Stymulacja słuchowa –rozwijanie funkcji poznawczych
Drogi Tato,
Przeczytaj Aleksandrowi wierszyk pt. „ Kto Ty jesteś?”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców)
flagę Polski . Pokaż dziecku symbole narodowe: flaga, godło. Posłuchajcie wspólnie Hymnu. (dostępny na You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA ), obejrzyjcie wspólnie film o polskich symbolach narodowych
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę!

POWODZENIA!!!

27.04.20 I.Krzesińska
ALEKSANDER SZ.
Drogi Tato! Proszę w miarę możliwości o wykonanie proponowanych zadań:

Ćwiczenia komunikacyjne:
•
odpowiadanie uśmiechem na uśmiech,
•
komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy.
Ładna pogoda nastraja pozytywnie więc można wyjść na spacer- usiąść w pobliżu domu, obserwować jak
wyglądają trawniki, klomby kwiatowe, drzewa.
Wsłuchać się w odgłosy dochodzące z otoczenia ( świergot ptaków, szum wiatru). Podczas obserwacji:
•
zwrócenie uwagi na te odgłosy i nazwanie ich,
•
dotykanie : kory drzew, trawy, kwiatów.

30.04.20 I.Krzesińska
Drogi Tato! Proszę w miarę możliwości o wykonanie proponowanych zadań:

Ćwiczenia komunikacyjne:
•
odpowiadanie uśmiechem na uśmiech,
•
komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy,
•
opowiadanie i czytanie bajek,wierszyków, opowiadań,

•
Ćwiczenia motoryki małej:
•
masaż dłoni oliwką,
•
ćwiczenia palców, stukanie palcami( z pomocą taty)w pudełko lub tacę. Następnie stukanie całą dłonią
( z pomocą taty).

Zabawa paluszkowa: „ Biedronka”
dotykanie każdego palca, głaskanie, opukiwanie.
•
Biedronka mała,
Robaczki spotkała:
z tym się przywitała,
tego pogłaskała,
temu pomachała,
tego zabrać chciała,
z tym się pożegnała,
… i do nieba poleciała.
(Krzysztof Sąsiadek: Zabawy paluszkowe)
•
Ćwiczenia percepcji słuchowej:
Słuchanie bajki muzycznej : '”Wiosna radosna”
(szukamy na You Tube).
https://www.youtube.com/watch?v=YsL9o2VD8h0

W razie wątpliwości proszę o kontakt

Maciej W. 27.04. – 30.04.2020r.
Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!
1. Usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki dużej:
- wymachy rękami do przodu, do tyłu;
- podnoszenie do góry piłki i opuszczanie,
- prostowanie i zginanie nóg w pozycji leżącej,
- uderzanie całą stopą o podłogę,
- siadanie na piłce i kołysanie,
- dotykanie poszczególnych części ciała,
- rzucanie, turlanie piłki,

2. Usprawnienie motoryki małej:
- masaż rąk od obręczy barkowej do palców dłoni,
- klaskanie,
- uderzanie rytmiczne rękami w piłkę,
- przewracanie kartek w książce;
- wyrabianie, ugniatanie, wałkowanie, przekładanie z ręki do ręki masy solnej, "pisanie" patykiem
na masie solnej (kreski pionowe i poziome, koła, itp.)

3. Stymulacja węchowa i smakowa:
- wąchanie i jedzenie pokrojonych owoców, zachęcanie do samodzielnego sięgania po nie " Proszę
poczęstuj się".
4. Nauka nawiązywania kontaktu:
- utrwalenie gestów związanych z powitaniem i pożegnaniem (podanie dziecku ręki,
wypowiedzenie "Dzień dobry.......", machanie ręką "pa pa");
- pobudzanie rozwoju emocjonalno – społecznego poprzez: przytulanie, kołysanie, prowokowanie
do głośnego śmiechu (np. udając kichanie);
- doskonalenie właściwych reakcji: odpowiadanie uśmiechem na uśmiech, pokazanie uśmiechniętej
minki na obrazku.

5. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej (gimnastyka mózgu: ułatwienie współpracy między dwoma
półkulami mózgowymi)
- picie wody- woda mineralna niegazowana – jest konieczna do transmisji elektrycznych w układzie
nerwowym, wspomaga proces uczenia się i myślenia;
- ruchy naprzemienne np. granie w łapki - ułatwiają koordynację ciała;
- kapturek myśliciela: ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się, poprawia pamięć
(masowanie małżowin usznych ku dołowi).

6. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)

- elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby,
ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).
- zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)

7. Stymulacja słuchowa.
Droga Mamo,
Przeczytaj Sewerynowi wierszyk pt. „ Kto Ty jesteś?”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców)
flagę Polski Pokaż dziecku symbole narodowe: flaga, godło. Posłuchajcie wspólnie Hymnu. (dostępny na You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA ), obejrzyjcie wspólnie film o polskich symbolach narodowych
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA
„ Kto Ty Jesteś?”
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę!

POWODZENIA!!!

nauczanie indywidualne - Julia K. prow. Łabuda
Pani Alu. Proszę w miarę możliwości popracować wg moich wskazówek.
27-30.04.2020
1. Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Julki nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
2. Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Julką inicjując w ten sposób z nią kontakt
3. Funkcje poznawcze :
Percepcja słuchowa
- kontrolowanie reakcji Julki na dźwięki usłyszane z otoczenia
- słuchanie odgłosów ptaków za oknem- otwieramy okno i słuchamy. Spacer na powietrzu.
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla realizujemy program I - link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY
poniedziałek- Drzewa, czwartek – Ptaki
Percepcja dotykowa - Percepcja węchowa
- poznawanie dotykanie różnych elementów drzew: młode listki, gałązki- długość, twardość
- zabawa z piórkami
Zabawa polisensoryczna z tymi elementami - dotykanie, ugniatanie listków, wąchanie rozgniecionej papki liściowej,
paluszkowe poznawanie gałązki, masażyk piórkiem, dotykanie tego piórka.
4. Motoryka mała
- Kolorowanie paluszkami umaczanymi w farbie konturu drzewa (załącznik 1)
- Papierowa wyklejanka postaci wiosennego ptaszka (załącznik 2)
(przygotowujemy drobne kawałeczki kolorowego papieru, smarujemy klejem elementy ptaszka,
moczonymi chusteczką nawilżaną łapiemy papierki i przyklejamy posmarowany klejem kontur obrazka)

Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.

paluszkami

załącznik 1 -poniedziałek

załącznik 2 –czwartek

28.04.20 I. Krzesińska
JULIA K.
Droga Mamo! Proszę w miarę możliwości o wykonanie proponowanych zadań:
Ćwiczenia komunikacyjne:
•
•

komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy,
opowiadanie i czytanie bajek,wierszyków, opowiadań,

Ładna pogoda nastraja pozytywnie więc można wyjść na spacer- usiąść w pobliżu domu, obserwować jak
wyglądają trawniki, klomby kwiatowe, drzewa.
Wsłuchać się w odgłosy dochodzące z otoczenia ( świergot ptaków, szum wiatru). Podczas obserwacji:
•
zwrócenie uwagi na te odgłosy i nazwanie ich,
•
dotykanie : kory drzew, trawy, kwiatów.
29.4.20 I. Krzesińska
JULIA K.
Droga Mamo! Proszę w miarę możliwości o wykonanie proponowanych zadań:
Ćwiczenia komunikacyjne:
•
•

komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy,
opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań,

Ćwiczenia funkcji poznawczych:
•
Polisensoryczne poznawanie : kwiaty -dotykanie, wąchanie, przekładanie z ręki do ręki.
•
Ćwiczenia motoryki małej:
Przyklejanie klejem kwiatów na kartę papieru ( z pomocą mamy).
•
Układanie z kwiatów bukietu ( z pomocą mamy).
•

Relaksacja przy muzyce.

27.04.2020 – 30.04.2020
Nauczanie indywidualne Anna B. – Agnieszka Dembowiak Michalska
Park wiosną drzewa, trawa
1. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM) i elementów Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (huśtanie
dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby, ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu). Zabawa chustą,
materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)
Elementy masażu bazalnego, proszę obejrzeć na filmiku, póżniej można spróbować masować dziecko
https://www.youtube.com/watch?v=FtUKspmYJZk
2. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk:
a). uwrażliwianie paluszków, opuszków palców – zabawy paluszkowe:
proszę się zapoznać filmikiem na ten temat: https://www.bing.com/videos/search?q=zabawy+paluszkowe&docid

b) zabawa masami plastycznymi to super zabawa, zachęcam państwa do wykonania różnych mas plastycznych. Ania
będzie mogła w ten sposób doświadczać różnego dotyku, uwrażliwiać palce, dłonie.
Domowa ciastolina:






2 szklanki mąki,
1 szklanka soli,
2 łyżki oleju roślinnego,
2 płaskie łyżki proszku do pieczenia,
1,5 szklanki gorącej wody.
Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a masa zrobi się zwarta i elastyczna.
Ciastolinę można zabarwić, dodając do podzielonej na części masy barwniki spożywcze.
Przepisy na inne masy plastyczne w Internecie:
https://www.bing.com/videos/search?q=masy+plastyczne+domowej+roboty&docid=608018591090020206&mid
Życzę super zabawy.
3. Ćwiczenia komunikacyjne: Praca na Cyber Oku
- Praca w sekcji Animacje interaktywne – Strażak – ćwiczenie aktywności matematycznych, Farma, Kurnik –
aktywność przyrodnicza
- Aktywność plastyczna – Kolorowanka – wariant pierwszy
- nauka dokonywania wyboru, plansza Dialogu z podstawowymi zwrotami; Ćwiczenia zakresu widzenia (menu Zakres
widzenia – żarówka, kot, akwarium, ufo, trąb
4. Rozwijanie percepcji słuchowej - słuchanie odgłosów ptaków https://www.youtube.com/watch?v=jtTeFZMHPOk
https://www.youtube.com/watch?v=qKr_ungGOYI

Ania B. 27.04.2020 – 30.04.2020
M.Suszczewicz
Powitanie z piosenką
Rodzicu. Zaśpiewaj z dzieckiem piosenkę powitalną. Podczas śpiewania klaszczcie w rytm piosenki, kiwajcie się w
rytm melodii, utrwalajcie gest na powitanie – podanie dłoni.
Skorzystaj z piosenki pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
Rodzicu.
Skieruj wzrok dziecka na okno. Niech zobaczy jaka pogoda jest za oknem. Wspólnie pokażcie na obrazku symbol
pogody, który pasuje do pogody za oknem. Możesz narysować na brzuszku dziecka dany symbol (słońce lub
chmurkę). Możesz zademonstrować np. deszcz na brzuszku dziecka uderzając końcówkami palców delikatnie.

Rodzicu.
Zaśpiewaj dziecku znaną piosenkę „Pokaż Jasiu”. Pobaw się z dzieckiem ilustrując ruch piosenki.
Dziecko wykonuje przy wsparciu manualnym ruchy biernie do tekstu piosenki;
„ Pokaż Jasiu, gdzie masz oko,
gdzie masz ucho, a gdzie nos.
Gdzie masz rękę, a gdzie nogę,
gdzie na głowie rośnie włos.
Daj mi rękę! Wysuń nogą!
Kiwnij głową „ tak” i „ nie”.
Klaśnij w ręce! Tupnij nogą!
Razem pobawimy się”.
Dziecko leżąc na materacu wykonuje bierne ruchy naprzemienne.
Potrzebujemy: Magnetofon z melodią piosenki.
Uwaga!
Na początku śpiewamy bez magnetofonu zwalniając tempo przy nazwach części ciała.
Rodzicu.
Teraz pobawcie się wspólnie przed lustrem. Posadź dziecko przed lustrem. Niech dziecko skupi wzrok na odbiciu.
Pobawcie się dowolnie – uśmiechajcie się, zrób kilka prostych min, np. pokaż język, niech dziecko powtórzy. Weź
dziecko za rękę, niech dotknie swojego odbicia.
Rodzicu.
Teraz wykonaj wspólnie z dzieckiem masażyki – wierszyki, które już znacie. Wypowiedz głośno tekst wiersza
jednocześnie wykonując opisane ruchy. Dostosuj tempo do możliwości swojego dziecka.
Po pleckach płynie rzeczka [rysujemy palcem wężyki wzdłuż plecków]
I przeszła pani na szpileczkach ["idziemy" palcami jak w butach na obcasach]
A potem przeszły słonie [ugniatamy powoli całymi dłońmi]
I przejechały konie [„galopujemy" pięściami - oczywiście nie za mocno!]
A potem spadł deszczyk [robimy deszczyk opuszkami palców po całych pleckach]
Czy czujesz już dreszczyk? [szybkie tup-tup-tup palcami wzdłuż kręgosłupa]
RAK
[Dziecko zwrócone do nas twarzą]
Idzie, idzie rak [Spacerujemy palcami: kciukiem i wskazującym po ręce dziecka]
Czasem naprzód, czasem wspak [odpowiednio zmieniając kierunek ruchu]
Idzie rak nieborak [Spacerujemy jak na początku]
Jak uszczypnie będzie znak [delikatnie i z humorem naśladujemy szczypanie]
Posmaruję prawą nogę, żeby poszła w długą drogę (masujemy nóżkę),
nakremuję lewą nogę, bo na jednej iść nie mogę (masujemy drugą nóżkę).
Twoją małą, prawą nóżkę wnet położę na poduszkę (kładziemy nóżkę na bok),
a dla twojej lewej nóżki mam masażyk na paluszki.
Pomasuję ci paluszki u twej małej, lewej nóżki (masujemy paluszki dziecka).
Prawa nóżka też je ma.
Kto je pomasuje? Ja! (zmieniamy nóżkę)
Tu ma (imię dziecka) rączki, tu ma … nóżki.
To jest … brzuszek, a to paluszki.
Na buzi jest oczko, uszko, nosek, minka,
a z tyłu są plecki, a na głowie czuprynka!
Rodzicu.
Posadź dziecko na balkonie, lub wyjdźcie na krótki spacer. Słuchajcie odgłosów wiosny (ptaki, owady). Jeżeli masz
możliwość, zerwij gałązkę z drzewa owocowego, gałązkę z młodymi listkami. Powąchajcie, dotknijcie, opowiedz
dziecku jak zmienia się przyroda wiosną, cieszcie się urokami wiosny.

