Organizacja indywidualnego nauczania ZRW
18.05.2020 – 22.05.2020r.
Seweryn D. 18.05. – 22.05.2020r.
Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska
W tym tygodniu będzie mowa o segregacji. Wiem, że to trudny temat, ale dzięki niemu utrwalisz sobie kolory i
podotykasz tworzywa z różnych materiałów. Życzę miłej pracy i pozdrawiam serdecznie.
Droga Mamo, polecam, aby Seweryn malował palcami. Metoda ta ma zalety terapeutyczne: rozluźnia mięśnie,
pobudza wyobraźnię, pomaga w pokonywaniu lęków, wzmacnia wiarę we własne siły.
1. Kształtowanie zachowań społecznych
- Podanie sobie dłoni. Wykorzystanie ruchów naprzemiennych. Proszę podawać sobie „cześć” raz jedną, raz druga
ręką.
- Proszę pogłaskać po głowie Seweryna, mówiąc “ cacy Seweryn”. I pokierować rękę Seweryna na swoją głowę
mówiąc „cacy mama”. Dotykać ręką Seweryna swoją twarz.
- Przytulenie się policzkami;
- Pokazanie uśmiechniętej minki i zachęcanie do uśmiechu;
- Przykrywanie dziecka kocem, pytanie "Gdzie jest Seweryn?", odkrywanie.
2. Utrwalanie poszczególnych części ciała:
Codzienne powitanie części ciała: nazywanie i dotykanie: najpierw plecy, nogi, stopy, ręce, dłonie, twarz –
zaczynamy od bodźców mocniejszych stopniowo przechodząc do łagodniejszych. Na zajęciach w trakcie tej czynności
śpiewam w rytm piosenki „Panie Janie” następująco:
„Witaj ręko! Witaj ręko!
Jak się masz? Jak się masz?
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy.
Bądź wśród nas, bądź wśród nas”. Itd.
3. Zabawy komunikacyjne:
- dziecko i dorosły siedzą przodem do siebie trzymając się za ręce, wymieniają się uśmiechami, dotykają się czołami i
oddalają czoła od siebie, pokazują sobie nawzajem nos, buzię, ręce; oglądają je i porównują ich wielkość
- prowokowanie do głośnego śmiechu,
sylabizowanie z klaskaniem (ma-ma, ba-ba, ko-ko)
podtrzymywanie wokalizacji dziecka
- powtarzanie przekazów głosowych
- ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię np. Seweryn uśmiechnij się
- nazywanie stanów emocjonalnych dziecka
- piosenka z pokazywaniem pt. „Deszczyk pada”
Deszczyk pada, deszczyk pada
Wieje, wieje wiatr
Deszczyk pada, deszczyk pada
Wieje, wieje wiatr
Błyskawica, grzmot x 2
A nad nami kolorowa tęcza
Błyskawica, grzmot x 2
A nad nami kolorowa tęcza
- wierszyk z dotykaniem swoją dłonią po całym ciele:
Idzie kurka. (ko ko ko)
Wije się wąż (Ssssssss)
Idzie ciężki słoń (bup, bup)
Skacze żaba (kum, kum)
Biegnie myszka (pi, pi, pi)
Idzie pająk (tup, tup)

4. Wspólny taniec przy piosence pt. „Wszyscy są, witam was” https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
5. Zajęcia poznawcze:
Dzisiaj porozmawiamy o kuli ziemskiej. Jeśli w domu jest globus, proszę pokazać go Sewerynowi i naprowadzić rękę
aby nim zakręcił. Na kuli ziemskiej żyją ludzie, zwierzęta i rośliny. Kula ziemska jest smutna i nieszczęśliwa (proszę
zrobić smutną minę), ponieważ ludzie nie dbają o czystość. Wyrzucają śmieci do lasu ( proszę pokazać gest „nu nu
nu), zanieczyszczają wodę i powietrze przez co ludzie mają alergię i psikają („apsik”). Tak nie wolno robić! Trzeba
uzdrowić kulę ziemską, aby znów była wesoła( proszę pokazać uśmiechniętą minę). Jak to zrobić? To proste: trzeba
wyrzucać śmieci do kosza, oszczędzać wodę i energię. Proszę wziąć starą gazetę i razem z Sewerynem wrzucić ją do
kosza.
Proszę pokolorować kulę ziemską farbami na zielono i niebiesko. Następnie proszę umyć ręce Sewerynowi,
wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią „chlup, chlup”.

6. Stymulacja dotyku.
Proszę wykonać masaż dłoni nawilżając dłonie kremem do rąk.
7. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej:
- rzucanie i łapanie piłki
- zainteresowanie Seweryna bańkami
- przygotowanie 2, albo 3 pudełek i chowanie na oczach Seweryna atrakcyjny przysmak
8. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
Słuchanie piosenki na You-Tube pt. “ Ochroń ziemię”
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8
W trakcie słuchania piosenki zachęcam do uderzania o rękę Seweryna w rytm piosenki.
9.Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona (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 koordynacje ciała
- kapturek myśliciela: ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się, poprawia pamięć (masowanie
małżowin usznych ku dołowi)
10. Ćwiczenia poznawcze:
-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem.
- Zajęcia przy stole (proszę przygotować kartkę i farby).

Przez 4 dni będziemy mówić o segregacji śmieci. Co to znaczy? To znaczy, aby śmieci trafiały do odpowiednich koszy.
Dzięki temu później nie będą zaśmiecać kuli ziemskiej tylko zostaną przerobione na nowe rzeczy. Do żółtych koszy
wrzucamy plastik i metal. Proszę namalować pojemnik na śmieci i niech Seweryn pokoloruje go dłonią na żółty kolor.
Następnie proszę umyć ręce, wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią
„chlup, chlup”.
- kolorujemy kolejny kosz na odpady. Tym razem będzie on miał kolor niebieski. Do takiego kosza wrzucamy papier
tzn.: gazety, kartony, ulotki. Proszę przygotować kartkę i niebieską farbę. Niech Seweryn palcami pokoloruje obrazek.
- Dzisiaj pokolorujesz kolejny pojemnik, tym razem na kolor zielony. Do zielonego pojemnika wrzucamy szklane
przedmioty takie jak: butelki i słoiki. Proszę niech Seweryn pokoloruje palcami obrazek. Następnie proszę umyć ręce,
mocząc dłonie w ciepłej i zimnej wodzie.
- Kolorujemy ostatni pojemnik na kolor brązowy. Do takiego pojemnika wrzucamy resztki jedzenia: obierki po
warzywach i owocach, trawę i liście. Proszę niech Seweryn pokoloruje palcami obrazek. Następnie proszę umyć ręce,
wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią „chlup, chlup”.
11. Sprawność motoryczna
- Zabawy z butelkami plastikowymi. Proszę włożyć Sewerynowi do dwóch dłoni puste butelki plastikowe i uderzać je
o siebie. Proszę razem z Sewerynem gnieść butelki. Proszę dmuchać do butelki, aby uzyskać dźwięk świstu.
- Zabawy z gazetą: machanie, gniecenie, darcie. Chowanie zwiniętej gazety pod bluzkę Seweryna. Wachlowanie
kawałkiem tekturki
-Uderzanie łyżką o duży i mały słoik
-Zawiązywanie bandaży na rękach i nogach w celu lepszego odczuwania własnego ciała.
-Zabawy z piłką
12. Stymulacja dotykowa
Proszę położyć Seweryna na brzuchu i toczyć pełną butelkę (1,5 l lub 5 litrową) po plecach i nogach.
13. Swobodna zabawa swoimi zabawkami ( po zabawie podnoszenie przedmiotów z poleceniem: podnieś, daj)

POWODZENIA!!!

Aleksander Sz. 18.05. – 22.05.2020r.
Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska
W tym tygodniu będzie mowa o segregacji. Wiem, że to trudny temat, ale dzięki niemu utrwalisz sobie kolory i
podotykasz tworzywa z różnych materiałów. Życzę miłej pracy i pozdrawiam serdecznie.
Drogi Tato, polecam, aby Aleksander malował palcami. Metoda ta ma zalety terapeutyczne: rozluźnia mięśnie,
pobudza wyobraźnię, pomaga w pokonywaniu lęków, wzmacnia wiarę we własne siły.
1. Kształtowanie zachowań społecznych
- Podanie sobie dłoni. Wykorzystanie ruchów naprzemiennych. Proszę podawać sobie „cześć” raz jedną, raz druga
ręką.
- Proszę pogłaskać po głowie Olka, mówiąc “ cacy Oluś”. I pokierować rękę Olka na swoją głowę mówiąc „cacy tata”.
Dotykać ręką Olka swoją twarz.
- Przytulenie się policzkami;
- Pokazanie uśmiechniętej minki i zachęcanie do uśmiechu;
- Przykrywanie dziecka kocem, pytanie "Gdzie jest Oluś?", odkrywanie.
2. Utrwalanie poszczególnych części ciała:
Codzienne powitanie części ciała: nazywanie i dotykanie: najpierw plecy, nogi, stopy, ręce, dłonie, twarz –
zaczynamy od bodźców mocniejszych stopniowo przechodząc do łagodniejszych. Na zajęciach w trakcie tej czynności
śpiewam w rytm piosenki „Panie Janie” następująco:
„Witaj ręko! Witaj ręko!
Jak się masz? Jak się masz?
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy.
Bądź wśród nas, bądź wśród nas”. Itd.
3. Zabawy komunikacyjne:
- dziecko i dorosły siedzą przodem do siebie trzymając się za ręce, wymieniają się uśmiechami, dotykają się czołami i
oddalają czoła od siebie, pokazują sobie nawzajem nos, buzię, ręce; oglądają je i porównują ich wielkość
- prowokowanie do głośnego śmiechu, sylabizowanie z klaskaniem (ma-ma, ba-ba, ko-ko)
podtrzymywanie wokalizacji dziecka
- powtarzanie przekazów głosowych
- ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię np. Olek uśmiechnij się
- nazywanie stanów emocjonalnych dziecka
- piosenka z pokazywaniem pt. „Deszczyk pada”
Deszczyk pada, deszczyk pada
Wieje, wieje wiatr
Deszczyk pada, deszczyk pada
Wieje, wieje wiatr
Błyskawica, grzmot x 2
A nad nami kolorowa tęcza
Błyskawica, grzmot x 2
A nad nami kolorowa tęcza
- wierszyk z dotykaniem swoją dłonią po całym ciele:
Idzie kurka. (ko ko ko)
Wije się wąż (Ssssssss)
Idzie ciężki słoń (bup, bup)
Skacze żaba (kum, kum)
Biegnie myszka (pi, pi, pi)
Idzie pająk (tup, tup)

4. Wspólny taniec przy piosence pt. „Wszyscy są, witam was”
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
5. Zajęcia poznawcze:
Dzisiaj porozmawiamy o kuli ziemskiej. Jeśli w domu jest globus, proszę pokazać go Olkowi i naprowadzić rękę aby
nim zakręcił. Na kuli ziemskiej żyją ludzie, zwierzęta i rośliny. Kula ziemska jest smutna i nieszczęśliwa (proszę zrobić
smutną minę), ponieważ ludzie nie dbają o czystość. Wyrzucają śmieci do lasu (proszę pokazać gest „nu nu nu),
zanieczyszczają wodę i powietrze przez co ludzie mają alergię i psikają („apsik”). Tak nie wolno robić! Trzeba
uzdrowić kulę ziemską, aby znów była wesoła( proszę pokazać uśmiechniętą minę). Jak to zrobić? To proste: trzeba
wyrzucać śmieci do kosza, oszczędzać wodę i energię. Proszę wziąć starą gazetę i razem z Olkiem wrzucić ją do kosza.
Proszę pokolorować kulę ziemską farbami na zielono i niebiesko. Następnie proszę umyć ręce Olkowi, wykorzystując
ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią „chlup, chlup”.

6. Stymulacja dotyku.
Proszę wykonać masaż dłoni nawilżając dłonie kremem do rąk.
7. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej:
- rzucanie i łapanie piłki
- zainteresowanie Olka bańkami
- przygotowanie 2, albo 3 pudełek i chowanie na oczach Olka atrakcyjny przysmak
8. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
Słuchanie piosenki na You-Tube pt. “ Ochroń ziemię”
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8
W trakcie słuchania piosenki zachęcam do uderzania o rękę Olka w rytm piosenki.
9. Ćwiczenia poznawcze:
-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem.
- Zajęcia przy stole (proszę przygotować kartkę i farby).
Przez kolejne dni będziemy mówić o segregacji śmieci. Co to znaczy? To znaczy, aby śmieci trafiały do odpowiednich
koszy. Dzięki temu później nie będą zaśmiecać kuli ziemskiej tylko zostaną przerobione na nowe rzeczy. Do żółtych
koszy wrzucamy plastik i metal. Proszę namalować pojemnik na śmieci i niech Olek pokoloruje go dłonią na żółty
kolor. Następnie proszę umyć ręce, wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce
robią „chlup, chlup”.

- kolorujemy kolejny kosz na odpady. Tym razem będzie on miał kolor niebieski. Do takiego kosza wrzucamy papier
tzn.: gazety, kartony, ulotki. Proszę przygotować kartkę i niebieską farbę. Niech Olek palcami pokoloruje obrazek.
- Dzisiaj pokolorujesz kolejny pojemnik, tym razem na kolor zielony. Do zielonego pojemnika wrzucamy szklane
przedmioty takie jak: butelki i słoiki. Proszę niech Oluś pokoloruje palcami obrazek. Następnie proszę umyć ręce,
mocząc dłonie w ciepłej i zimnej wodzie.
- Kolorujemy ostatni pojemnik na kolor brązowy. Do takiego pojemnika wrzucamy resztki jedzenia: obierki po
warzywach i owocach, trawę i liście. Proszę niech Olek pokoloruje palcami obrazek. Następnie proszę umyć ręce,
wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią „chlup, chlup”.
10. Sprawność motoryczna
- Zabawy z butelkami plastikowymi. Proszę włożyć Olkowi do dwóch dłoni puste butelki plastikowe i uderzać je o
siebie. Proszę razem z Olkiem gnieść butelki. Proszę dmuchać do butelki, aby uzyskać dźwięk świstu.
- Zabawy z gazetą: machanie, gniecenie, darcie. Chowanie zwiniętej gazety pod bluzkę Olka. Wachlowanie kawałkiem
tekturki
- -Uderzanie łyżką o duży i mały słoik
-Zawiązywanie bandaży na rękach i nogach w celu lepszego odczuwania własnego ciała.
-Zabawy z piłką
11. Stymulacja dotykowa
Proszę położyć Olka na brzuchu i toczyć pełną butelkę (1,5 l lub 5 litrową) po plecach i nogach.
12. Swobodna zabawa swoimi zabawkami ( po zabawie podnoszenie przedmiotów z poleceniem: podnieś, daj)
POWODZENIA!!!

ALEKSANDER SZ.
Prowadząca zajęcia I.Krzesińska
18.05.20 - 21.05.20 - 22.05.20
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.
•
Rodzic mówi dziecku następujący wierszyk, poruszając kolejnymi paluszkami dziecka, zaczynając od
kciuka:
Oto tata- niski i gruby,
Oto mama- malować się lubi,
Oto brat- wysoki jak wieża,
Oto siostra- buciki przymierza,
Oto dziadziuś - niedługo urośnie,
Cała rodzina śmieje się radośnie!
Mówiąc ostatnią linijkę wierszyka, machamy całą dłonią dziecka.
Ćwiczenia funkcji poznawczych:
•
Wspólnie z dzieckiem oglądamy album ze zdjęciami rodzinnymi. Komentujemy detale na zdjęciach np.
„Mama ma zieloną sukienkę”
Ćwiczenia motoryki małej:
•
oglądamy kartki pocztowe: otwieranie- zamykanie,
•
wskazującym palcem dziecka wodzimy po kształtach przedmiotów ( album ze zdjęciami, kartki
pocztowe),
•
przekładamy kartki z ręki do ręki, przekładamy kartki w albumie.
•
Laurka na Dzień Matki- papier kolorowy składamy na pół i wycinamy połowę serca. Następnie przyklejamy
do białej kartki tworząc kwiat. Klejem smarujemy połowę serca. Z zielonych elementów tworzymy łodygę i liść.

Maciej W. 11.05. – 15.05.2020r.
W tym tygodniu będzie mowa o segregacji. Wiem, że to trudny temat, ale dzięki niemu utrwalisz sobie kolory i
podotykasz tworzywa z różnych materiałów. Życzę miłej pracy i pozdrawiam serdecznie.
Droga Mamo, polecam, aby Maciek malował palcami. Metoda ta ma zalety terapeutyczne: rozluźnia mięśnie,
pobudza wyobraźnię, pomaga w pokonywaniu lęków, wzmacnia wiarę we własne siły.
1. Kształtowanie zachowań społecznych
- Podanie sobie dłoni. Wykorzystanie ruchów naprzemiennych. Proszę podawać sobie „cześć” raz jedną, raz druga
ręką.
- Proszę pogłaskać po głowie Maćka, mówiąc “ cacy Maciek”. I pokierować rękę Maćka na swoją głowę mówiąc „cacy
mama”. Dotykać ręką Maćka swoją twarz.
- Przytulenie się policzkami;
- Pokazanie uśmiechniętej minki i zachęcanie do uśmiechu;
- Przykrywanie dziecka kocem, pytanie "Gdzie jest Maciek?", odkrywanie.
2. Utrwalanie poszczególnych części ciała:
Codzienne powitanie części ciała: nazywanie i dotykanie: najpierw plecy, nogi, stopy, ręce, dłonie, twarz –
zaczynamy od bodźców mocniejszych stopniowo przechodząc do łagodniejszych. Na zajęciach w trakcie tej czynności
śpiewam w rytm piosenki „Panie Janie” następująco:
„Witaj ręko! Witaj ręko!
Jak się masz? Jak się masz?
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy.
Bądź wśród nas, bądź wśród nas”. Itd.
3. Zabawy komunikacyjne:
- dziecko i dorosły siedzą przodem do siebie trzymając się za ręce, wymieniają się uśmiechami, dotykają się czołami i
oddalają czoła od siebie, pokazują sobie nawzajem nos, buzię, ręce; oglądają je i porównują ich wielkość
- prowokowanie do głośnego śmiechu, sylabizowanie z klaskaniem (ma-ma, ba-ba, ko-ko), podtrzymywanie
wokalizacji dziecka
- powtarzanie przekazów głosowych
- ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię np. Maciek uśmiechnij się
- nazywanie stanów emocjonalnych dziecka
- piosenka z pokazywaniem pt. „Deszczyk pada”
Deszczyk pada, deszczyk pada
Wieje, wieje wiatr
Deszczyk pada, deszczyk pada
Wieje, wieje wiatr
Błyskawica, grzmot x 2
A nad nami kolorowa tęcza
Błyskawica, grzmot x 2
A nad nami kolorowa tęcza
- wierszyk z dotykaniem swoją dłonią po całym ciele:
Idzie kurka. (ko ko ko)
Wije się wąż (Ssssssss)
Idzie ciężki słoń (bup, bup)
Skacze żaba (kum, kum)
Biegnie myszka (pi, pi, pi)
Idzie pająk (tup, tup)
4. Wspólny taniec przy piosence pt. „Wszyscy są, witam was”
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
5. Zajęcia poznawcze:
Dzisiaj porozmawiamy o kuli ziemskiej. Jeśli w domu jest globus, proszę pokazać go Maćkowi i naprowadzić rękę aby
nim zakręcił. Na kuli ziemskiej żyją ludzie, zwierzęta i rośliny. Kula ziemska jest smutna i nieszczęśliwa (proszę zrobić
smutną minę), ponieważ ludzie nie dbają o czystość. Wyrzucają śmieci do lasu ( proszę pokazać gest „nu nu nu),

zanieczyszczają wodę i powietrze przez co ludzie mają alergię i psikają („apsik”). Tak nie wolno robić! Trzeba
uzdrowić kulę ziemską, aby znów była wesoła( proszę pokazać uśmiechniętą minę). Jak to zrobić? To proste: trzeba
wyrzucać śmieci do kosza, oszczędzać wodę i energię. Proszę wziąć starą gazetę i razem z Maćkiem wrzucić ją do
kosza.
Proszę pokolorować kulę ziemską farbami na zielono i niebiesko. Następnie proszę umyć ręce Maćkowi,
wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią „chlup, chlup”.

6. Stymulacja dotyku.
Proszę wykonać masaż dłoni nawilżając dłonie kremem do rąk.
7. Kolejne zadanie to ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej:
- rzucanie i łapanie piłki
- zainteresowanie Maćka bańkami
- przygotowanie 2, albo 3 pudełek i chowanie na oczach Maćka atrakcyjny przysmak
8. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
Słuchanie piosenki na You-Tube pt. “ Ochroń ziemię”
https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8
W trakcie słuchania piosenki zachęcam do uderzania o rękę Maćka w rytm piosenki.
9.Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona (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 koordynacje ciała
- kapturek myśliciela: ćwiczenie wyostrza słuch, ułatwia jasne wypowiadanie się,
poprawia pamięć ( masowanie małżowin usznych ku dołowi)
10. Ćwiczenia poznawcze:
-Codzienny spacer – rozwijanie zainteresowania otoczeniem.
- Zajęcia przy stole (proszę przygotować kartkę i farby).
Przez 4 dni będziemy mówić o segregacji śmieci. Co to znaczy? To znaczy, aby śmieci trafiały do odpowiednich koszy.
Dzięki temu później nie będą zaśmiecać kuli ziemskiej tylko zostaną przerobione na nowe rzeczy. Do żółtych koszy
wrzucamy plastik i metal. Proszę namalować pojemnik na śmieci i niech Maciek pokoloruje go dłonią na żółty kolor.

Następnie proszę umyć ręce, wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią
„chlup, chlup”.
- kolorujemy kolejny kosz na odpady. Tym razem będzie on miał kolor niebieski. Do takiego kosza wrzucamy papier
tzn.: gazety, kartony, ulotki. Proszę przygotować kartkę i niebieską farbę. Niech Maciek palcami pokoloruje obrazek.
- Dzisiaj pokolorujesz kolejny pojemnik, tym razem na kolor zielony. Do zielonego pojemnika wrzucamy szklane
przedmioty takie jak: butelki i słoiki. Proszę niech Maciek pokoloruje palcami obrazek. Następnie proszę umyć ręce,
mocząc dłonie w ciepłej i zimnej wodzie.
- Kolorujemy ostatni pojemnik na kolor brązowy. Do takiego pojemnika wrzucamy resztki jedzenia: obierki po
warzywach i owocach, trawę i liście. Proszę niech Maciek pokoloruje palcami obrazek. Następnie proszę umyć ręce,
wykorzystując ten moment do zabawy w wodzie: woda robi „kap, kap”, ręce robią „chlup, chlup”.

11. Sprawność motoryczna
- Zabawy z butelkami plastikowymi. Proszę włożyć Maćkowi do dwóch dłoni puste butelki plastikowe i uderzać je o
siebie. Proszę razem z Maćkiem gnieść butelki. Proszę dmuchać do butelki, aby uzyskać dźwięk świstu.
- Zabawy z gazetą: machanie, gniecenie, darcie. Chowanie zwiniętej gazety pod bluzkę Maćka. Wachlowanie
kawałkiem tekturki
- -Uderzanie łyżką o duży i mały słoik
-Zawiązywanie bandaży na rękach i nogach w celu lepszego odczuwania własnego ciała.
-Zabawy z piłką
11. Stymulacja dotykowa
Proszę położyć Maćka na brzuchu i toczyć pełną butelkę (1,5 l lub 5 litrową) po plecach i nogach.
12. Swobodna zabawa swoimi zabawkami ( po zabawie podnoszenie przedmiotów z poleceniem: podnieś, daj)

POWODZENIA!!!

Nauczanie indywidualne - Julia K.
Prowadząca zajęcia M. Łabuda
Pani Alu. Proszę w miarę możliwości popracować wg moich wskazówek.
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
- Jest piękna pogoda to czas na spacer na powietrzu- słuchanie śpiewu ptaków
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla realizujemy program I - link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY
Teraz czas na piosenkę: Kontynuujemy słuchanie naszej piosenki
Dziadek fajną farmę miał - piosenki dla dzieci Old McDonald po polsku BZYK.tv
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
oraz słuchamy piosenkę dla mamy od serduszka Julki - śpiewające brzdące
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g „Jesteś mamo skarbem mym „
- Czytamy Julce przygody o Zosi mieszkającej w zoologicznym azylu dziadka Horacego
- Słuchanie czytanej informacji o Marii Grzegorzewskiej – kim była, co robiła? załącznik1
Percepcja dotykowa
- poznawanie, dotykanie książki, którą będziemy czytać.
- poznawanie , dotykanie chusty, którą proszę dla Julki przygotować w ramach naszej chusty animacyjnej. Machanie,
gniecenie chusty w ręku Julki, machanie nią przy piosence
- Percepcja węchowa
- podczas zajęć zapalenie świeczki zapachowej, która rozjaśni nasze umysły i pobudzi zmysł zapachu
4. Motoryka mała
- Wyklejanie kolorową papierową wydzieranką konturu kwiatka dla mamy. (załącznik 1)
- Wygniatanie ciastoliny w dłoni Julki
Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.

załącznik 1

JULIA K.
19-20.05.20
Prowadząca zajęcia I. Krzesińska
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,

Rodzic mówi dziecku następujący wierszyk, poruszając kolejnymi paluszkami dziecka, zaczynając od kciuka:
•

Oto tata- niski i gruby,
Oto mama- malować się lubi,
•
Oto brat- wysoki jak wieża,
•
Oto siostra- buciki przymierza,
•
Oto dziadziuś - niedługo urośnie,
•
Cała rodzina śmieje się radośnie!
Mówiąc ostatnią linijkę wierszyka, machamy całą dłonią dziecka.
•

Ćwiczenia motoryki małej•
kartki pocztowe: otwieramy- zamykamy,
•
wskazującym palcem dziecka wodzimy po kształtach przedmiotów ( album ze zdjęciami, kartki
pocztowe),
•
przekładamy kartki z ręki do ręki, przekładamy kartki w albumie.
•

Ćwiczenia percepcji słuchowej:
„A ja wolę moją mamę”
( szukamy na You Tube)
https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs

Nauczanie indywidualne Anna B.
Prowadząca zajęcia Agnieszka Dembowiak Michalska
18.05 – 22.05
Wiosna w lesie - mech , gałązki,
1.
Rozwijanie świadomości ciała
a) 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)
b) Elementy masażu bazalnego, proszę obejrzeć na filmiku, póżniej można spróbować masować dziecko
https://www.youtube.com/watch?v=FtUKspmYJZk
c) Masaż dziecięcy to forma ćwiczeń relacyjnych, technika masażu delikatnego głaskania dziecka, gdzie najważniejszy
jest kontakt rodzica z dzieckiem. O tego rodzaju masażu mówi się obrazowo jako o „sercu na dłoni”. Poniżej
umieszczamy przykłady kilku dziecięcych masażyków.
Przyszła myszka do braciszka. [opuszkami palców na plecach dziecka wykonujemy posuwiste i delikatne ruchy]
Tu zajrzała, tam wskoczyła, [lekko łaskoczemy dziecko za jednym uchem, następnie za drugim]
A na koniec tu się skryła. [wsuwamy palec za kołnierzyk]
Płynie, wije się rzeczka [rysujemy na plecach dziecka falistą linię]
Jak błyszcząca wstążeczka. [delikatnie drapiemy je po plecach]
Tu się srebrzy, tam ginie, [wsuwamy palce za kołnierzyk]
A tam znowu wypłynie. [przenosimy dłoń pod pachę i szybko wyjmujemy]
Wspinał się pajączek po rynnie. [wędrujemy palcami od dołu ku górze po plecach dziecka]
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka [rozkładamy na plecach płasko obie dłonie i szybko przesuwamy je w dół]
Zaświeciło słem -oneczko, [masujemy plecy ruchem okrężnym]
Wysuszyło pajączka, rynnę i… [masujemy tak długo, aż poczujemy ciepło]
Wspinał się pajączek po rynnie… [zaczynamy od początku.]
Inne przykłady znajdą państwo tutaj:
https://zabawaprzedszkolaka.blogspot.com/2011/03/wierszyki-masazyki.html
2. Stymulacja polisensoryczne, poznawanie poprzez zmysły
Jeżeli mają państwo taką możliwość proszę zabrać Anię na spacer do lasu. Podczas spaceru proszę pokazywać jej
gałązki drzew (iglaste, liściaste), proszę dać dotknąć, powąchać jej mech. Proszę posłuchajcie wspólnie dźwięków
lasu, szumu, śpiew ptaków.
Można też Ani przynieść do domu gałązki, szyszki, kupić w kwiaciarni mech i pozwolić jej dotykać, wąchać, przekładać.
3. Ćwiczenia komunikacyjne: Praca na Cyber Oku
•
nauka dokonywania wyboru, plansza Dialogu z podstawowymi zwrotami;
•
Ćwiczenia funkcji wzrokowo – przestrzennych – wyszukiwanie różnic między obrazkami
•
Stymulacja wzroku – zakres widzenia – uwaga wzrokowa
4. Rozwijanie percepcji słuchowej
- słuchanie odgłosów lasu
https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg
- proszę przeczytać Ani bajkę o lesie „Leśni tancerze”, bajkę tą można znaleźć tutaj:
https://miastodzieci.pl/bajki/lesni-tancerze-2/

Nauczanie indywidualne Anna B.
Prowadząca: Marta Suszczewicz
Za okres: 19-22.05.2020 r.
Rodzicu w ramach zajęć w tym tygodniu wykonaj z dzieckiem następujące ćwiczenia:
1. Wielozmysłowe poznanie roślin leśnych – mech, szyszki. Zabawy kontrastowe naprzemienne – twarde szyszki,
miękki mech (naprzemienne dotykanie, chwytanie, masaż dłoni). Doskonalenie rozpoznawania za pomocą dotyku
mchu i szyszek. Obserwacja reakcji dziecka na dotyk naprzemienny tych przedmiotów.
2. Czytanie bajki pt. „Leśne odgłosy” z wyrazami dźwiękonaśladowczymi:
Wczesnym rankiem w lesie słychać było wesołe ćwierkanie wróbli: ćwir, ćwir, ćwir. Zakukała kukułka: ku-ku, ku-ku,
ku-ku. Do pracy zabrał się dzięcioł. Energicznie stukając w korę stuk-puk, stuk-puk, stuk-puk wyjadał korniki.
Wtem nad lasem zaczęły krążyć wrony, kra, kra, kra. Zerwał się wiatr. Drzewa zaczęły kołysać się i szumieć: szszsz....
Padające krople deszczu lekko uderzały o liście: kap, kap, kap.... Wkoło słychać było plusk wody: plusk, plusk, plusk....
Nagle deszcz przestał padać i w lesie nastała cisza. Rozległo się głośne tupanie. To jeż zmieniał swoją kryjówkę: tup,
tup, tup. Pośród niskich traw pełzał zaskroniec: ssss........ Wyraźnie słychać było bzykanie dużych much: bzzzz....
Słońce wyjrzało zza chmur i rozśpiewała się cała leśna ptaszyna:
(głośno) pi, pi, pi; wiju, wiju, wiju; tu, tu, tu; pijo, pijo, pijo.... Kiedy zapadł zmrok, śpiew ptaków stawał się coraz
cichszy, aż zupełnie ustał:
(cicho) pi, pi, pi; wiju, wiju, wiju; tu, tu, tu; pijo, pijo, pijo....
Nad lasem zapadła noc. Zapanowała cisza, którą od czasu do czasu przeszywało wycie wilków: auuu, auuu, auuu... i
głos sowy: uhu, uhu, uhu.
3. Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy manipulacyjne koralami, kamykami szklanymi –
napełnianie pojemników, przesypywanie, wyjmowanie i wkładanie przedmiotów.
4. Zabawy przed lustrem:
- „To jestem ja” – skupianie uwagi dziecka na własnym lustrzanym odbiciu, pobudzanie do przybliżania, oddalania się
od lustra, wykonywania różnych min, ruchów, wskazywania nazywanych części ciała
- „Moja buzia” – wskazywanie np. ręką, pędzelkiem, piórkiem poszczególnych części twarzy
5. Ćwiczenia relaksacyjne do muzyki z odgłosami lasu z wykorzystaniem gałązek drzewa liściastego i iglastego.
Link do muzyki z odgłosami lasu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA
6. Realizacja Programu Specjalnego M. i CH. Knill’ów – rozwijanie świadomości własnego ciała zakończone
wyciszeniem dziecka po aktywności przy użyciu muzyki relaksacyjnej.

