Organizacja indywidualnego nauczania ZRW
22.06.2020 – 25.06.2020r.
Seweryn D. 22.06. – 25.06.2020r.
Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska
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. Kolory lata: żółty, niebieski, zielony
- Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Seweryna nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
- Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Sewerynem inicjując w ten sposób z nim kontakt
2. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk:
- doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Seweryna, łyżki, niedużych
zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach
- manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem itp.)
3. 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 lata (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)
4. Stymulacja słuchowa.

Droga Mamo,
Posłuchaj razem z Sewerynem piosenki pt. „ Wakacje”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców)
morze . Przeczytaj wierszyk pt. „Lato”
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
Lato, lato, co Wy dzieci na to? Wakacyjny nastał czas i jedziemy na wycieczkę, „zabieramy misia w teczkę”.
Posłuchajmy wesołego wierszyka:
Słonko mocniej grzeje
zieleni się las,
woła wszystkie dzieci
już wakacji czas.
Misio się opala i laleczka też,
nawet ze swej norki
wyjrzał mały jeż.
Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.
Czas już na wakacje,
na wakacje czas,

odwiedzimy rzekę,
odwiedzimy las.
Zabierzemy misia i laleczkę też,
tylko w swojej norce
pozostanie jeż.
Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.

ŻYCZĘ WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!

Aleksander Sz. 22.06. – 25.06.2020r.
Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska
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!
1. Kolory lata: żółty, niebieski, zielony
- Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Aleksandra nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
- Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Olkiem inicjując w ten sposób z nim kontakt
2. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk:
- doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Olka, łyżki, niedużych zabawek,
zaciskanie dłoni na tych przedmiotach
- manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem itp.)
3. 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 lata (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)
4. Stymulacja słuchowa.

Drogi Tato,
Posłuchaj razem z Olkiem piosenki pt. „ Wakacje”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców)
morze . Przeczytaj wierszyk pt. „Lato”
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
Lato, lato, co Wy dzieci na to? Wakacyjny nastał czas i jedziemy na wycieczkę, „zabieramy misia w teczkę”.
Posłuchajmy wesołego wierszyka:
Słonko mocniej grzeje
zieleni się las,
woła wszystkie dzieci
już wakacji czas.
Misio się opala i laleczka też,
nawet ze swej norki
wyjrzał mały jeż.
Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.
Czas już na wakacje,
na wakacje czas,
odwiedzimy rzekę,
odwiedzimy las.

Zabierzemy misia i laleczkę też,
tylko w swojej norce
pozostanie jeż.
Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.

ŻYCZĘ WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!

ALEKSANDER SZ. 22.06.20 - 25.06.20
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska
Drogi Tato! Proszę w miarę możliwości o wykonanie proponowanych zadań:

Zabawy z wodą:
Pomoce:
–
woda ciepła
–
woda zimna
–
lód
–
suszarka
–
ręcznik
Przebieg zajęć:
•
opłukiwanie dłoni dziecka ciepłą i zimna woda,
•
kierowanie strumienia ciepłego powietrza z suszarki na dłonie dziecka,
•
stymulacja lodem,
•
masaż dłoni ciepłą oliwka.

•
Ćwiczenia percepcji słuchowej:
Fale na morzu i mewy.
(szukamy na You Tube).
https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ

Zabawy z piaskiem, ziemią:
Pomoce:
–
dwie miski
–
dwie łyżki
–
ziemia
–
piasek
–
konewka z wodą

Przebieg zajęć:
•
•
•
•

dziecko
dziecko
dziecko
dziecko

przesypuje dłońmi piasek i ziemie ( z pomocą taty),
przesypuje łyżkami ziemie i piasek ( z pomocą taty),
wlewa wodę z konewki do pojemników ( z pomocą taty),
miesza ziemie dłonią ( z pomocą taty).

- Ćwiczenia percepcji słuchowej:
Słuchanie piosenki „ Niech żyją wakacje”
(szukamy na You Tube).
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
Słuchanie piosenki „ Lato, lato, lato czeka ''
(szukamy na You Tube).
•
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

WAKACJE

Maciej W. 22.06. – 25.06.2020r.
Prowadząca zajęcia Anna Łyskawińska
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. Kolory lata: żółty, niebieski, zielony
- Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Macieja nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
- Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Maćkiem inicjując w ten sposób z nim kontakt
2. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk:
- doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Maćka, łyżki, niedużych
zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach
- manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem itp.)
3. 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 lata (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)
4. Stymulacja słuchowa.

Droga Mamo,
Posłuchaj razem z Maćkiem piosenki pt. „ Wakacje”, następnie pokolorujcie farbkami (technika dziesięciu palców)
morze . Przeczytaj wierszyk pt. „Lato”
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
Lato, lato, co Wy dzieci na to? Wakacyjny nastał czas i jedziemy na wycieczkę, „zabieramy misia w teczkę”.
Posłuchajmy wesołego wierszyka:
Słonko mocniej grzeje
zieleni się las,
woła wszystkie dzieci
już wakacji czas.
Misio się opala i laleczka też,
nawet ze swej norki
wyjrzał mały jeż.
Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.
Czas już na wakacje,
na wakacje czas,
odwiedzimy rzekę,
odwiedzimy las.

Zabierzemy misia i laleczkę też,
tylko w swojej norce
pozostanie jeż.
Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.

ŻYCZĘ WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!

Julia K. 22.06.2020 , 25.06.2020
Prowadząca zajęcia Marzena Łabuda

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 dźwięków morza, wodospadu (You Tube)
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI szum morza
https://www.youtube.com/watch?v=6Oath1YNCZ8 szum wodospadu
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla - realizujemy:
program I – link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY
- Czytamy Julce przygody o Zosi mieszkającej w zoologicznym azylu dziadka Horacego
- na wieczór słuchamy kołysanek do snu https://www.youtube.com/watch?v=GVObxpXCrBs
Percepcja dotykowa
- poznawanie , dotykanie chusty animacyjnej Julki. Machanie, gniecenie chusty w ręku Julki, machanie nią przy
piosence
- zabawa ciastoliną – wygniatanie jej w dłoni Julii
- masażyk naszych paluszków- liczenie na głos ich kolejności
- zabawa z wodą- ciepłą i zimną, przelewanie z miski do miski słuchając dźwięku chlapania
- Percepcja węchowa
- wąchanie zapachów naszego domu – przyprawy, kwiatki cięte, pyszne desery, czekolada
4. Motoryka mała
- kolorowanie kredkami kropli wody

Pozdrawiam. Życzę Julce i jej mamie miłych wakacji.

załącznik 1

JULIA K. 23.06.20 - 24.06.20
Prowadząca zajęcia Ilona Krzesińska
Droga Mamo! Proszę w miarę możliwości o wykonanie proponowanych zadań:
Zabawy z piaskiem, ziemią:
Pomoce:
–
miska
–
łyżka
–
ziemia
Przebieg zajęć:
•
dziecko wkłada dłonie do miski z ziemia ( z pomocą mamy)
•
dziecko przesypuje dłońmi ziemie ( z pomocą mamy),
•
dziecko przesypuje łyżka ziemie ( z pomocą mamy),
•
dziecko miesza ziemie dłonią ( z pomocą mamy).

Zabawy z wodą:
Pomoce:
–
woda ciepła
–
woda zimna
–
lód
–
suszarka
–
ręcznik
Przebieg zajęć:
•
opłukiwanie dłoni dziecka ciepłą i zimna woda,
•
kierowanie strumienia ciepłego powietrza z suszarki na dłonie dziecka,
•
stymulacja lodem,
•
masaż dłoni ciepłą oliwka.

•
Ćwiczenia percepcji słuchowej:
Słuchanie piosenki „ Niech żyją wakacje”
(szukamy na You Tube).
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
Słuchanie piosenki „ Lato, lato, lato czeka ''
(szukamy na You Tube).
•
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

WAKACJE

Anna B. 22-26.06.2020 r.
Prowadząca zajęcia: Marta Suszczewicz
Drodzy rodzice.
To już ostatni tydzień w tym roku szkolnym, kiedy wspólnie realizujemy zajęcia podczas zdalnego nauczania. Z okazji
zbliżających wakacji życzę Wam wspaniałego wypoczynku, słonecznych dni oraz niezapomnianych wrażeń.
Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych
wyzwań.
Rodzicu w ramach zajęć w tym tygodniu wykonaj z dzieckiem następujące ćwiczenia:
1.Zabawy stymulujące zmysł dotyku – zabawa „Magiczne pudełko” .
Rodzicu. W dużym pojemniku napełnionym piaskiem schowaj proszę przedmioty związane z wakacjami, np. muszelki,
pamiątki z wakacji, drobne akcesoria do zabawy nad wodą itp. Niech dziecko z twoją pomocą wyszukuje w piasku te
przedmioty. Oglądajcie je wspólnie, dotykajcie, nazywajcie te przedmioty. Zademonstruj dziecku jak można je
wykorzystać do zabawy.
Zabawa z przeciwieństwami.
Rodzicu. Przygotuj dwa pojemniki – z ciepłą i zimną wodą. Wkładajcie na zmianę dłonie do ciepłej i zimnej wody
(opowiadając jednocześnie o tym jaka może być woda podczas wakacyjnych kąpieli).
2. Zabawy stymulujące zmysł wzroku – zabawa „Kolorowy świat”
Oglądanie otaczającego środowiska przez różne przedmioty: okulary przeciwsłoneczne, kolorowe butelki, szkiełka,
inne przeźroczyste kolorowe materiały.
Skupienie wzroku na ilustracjach tematycznych – albumy, czasopisma z ilustracjami o tematyce wakacyjnej.

3. Zabawy stymulujące zmysł słuchu – słuchanie odgłosów lata, relaksacja do muzyki:
- lato w lesie https://www.youtube.com/watch?v=ZESbEePErKA&t=139s
- lato nad morzem https://www.youtube.com/watch?v=nu7wYJcp1HE&t=23s
- lato na łące (na wsi) https://www.youtube.com/watch?v=frsPD8GQnbA&t=306s

4. Zabawy stymulujące zmysł smaku – smaki lata
Dziecko próbuje smaków na łyżeczce – np. zamoczonej w jogurcie, rozgniecionych truskawkach, miodzie, owocowym
dżemie itp.

5. Zabawy stymulujące zmysł węchu – wakacyjny bukiet.
Wąchanie kwiatów rosnących na łące – maki, chabry, rumianek itp.

26.06.2020 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

