KLASA I-II-III SP WYCH. Łabuda Marzena
20-24.04.2020

PAMIĘTAJCIE O ZDJĘCIACH I WYSYŁANIU ICH !!!

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO blok 1 Czytamy książki

PONIEDZIAŁEK
temat ośrodka dziennego: Szkolna biblioteka
edukacja wczesnoszkolna:
Pamiętacie co poniedziałek chodzimy do biblioteki. Przypomnijmy sobie.
Biblioteka – miejsce wypożyczania książek. Po wybraniu książki z półki wyjmujemy kartę z
książki podając jej numer i pani Jola dokonuje wpisu na naszej karcie czytelnika jaką
książkę wypożyczamy. Pamiętacie jak wygląda karta? Na koniec dostajemy pieczątkę na
ręku. Uzupełnij sobie kartę:

zad1
Zasady korzystania z biblioteki. Zaznacz właściwe zachowanie i przepisz zaznaczone
elementy do zeszytu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zawsze mówimy dzień dobry i do widzenia
jesteśmy cicho
przekładamy książki z półki na półkę bez wiedzy pani Joli
ustawiamy się w kolejce oddając i zapisując wypożyczenie nowej książki
odkładamy książkę na półkę grzbietem do nas
wyrywamy kartki z wypożyczonej książki
dbamy o książki
pilnujemy terminów oddawania książek
zagniatamy rogi kartki w książce

zad2
Napisz w zeszycie tytuły i autorów 6 książek z Twojej domowej biblioteczki
wyślij do mnie zdjęcie.

i

Wyjmij kuchenną wagę. Zważ swoje książki, które wypisałeś i określ, która jest
najlższejsza , a która najcięższa. Napisz tytuły.
najcięższa:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------najlżejsza:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------edukacja informatyczna:
Przepisz na klawiaturze swojego komputera urywek tekstu (5 zdań) z książki wypożyczonej
ze szkolnej biblioteki, którą macie w domu.

wychowanie fizyczne:

TEMAT: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. ( zmiana tematu )

Przyrządy i przybory: piłka; szarfa; kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.

Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w
bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR –
równoczesne

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę
oburącz , LR, PR w miejscu.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i
stara się ją złapać.

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę
następnie klaszcze ( 1 do 3 razy ) i
stara się złapać piłkę

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z
ręki do reki tak, aby krążyła wokół
bioder( w L i P stronę )

Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami
wyprostowanymi i złączonymi.
Przenosi NN nad piłką.

Ćw.7 Dziecko siedzi z
wyprostowanymi nogami. Podnosi
obie NN i przetacza pod nimi piłkę.

Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi
nogami. Dziecko wew. częścią stóp
łapię piłkę i podrzuca wysoko do
góry.

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćwiczenie oddechowe
Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po
turecku”. Dziecko wykonuje wdech
nosem, a następnie silnie dmucha
na szarfę.

Ćw.5 Dziecko staje w rozkroku i
robi skłon w przód i rzuca piłkę
miedzy sowimi nogami do
partnera lub o ścianę.

edukacja plastyczna:
Z papieru wycięcie kształtu dużej ryby, rysowanie wzorów łusek, wyklejanie kolorowym papierem
konturu ryby ozdabiając ją najpiękniej jak potrafisz.

rewalidacja Nina R. -prow. p. Łabuda
LA…..PA

KO……EK

RY…….A

Nina uzupełnij wyrazy :
KO…….IK

L…..LKA

WZÓR: KOTEK, LALKA, NINA, KONIK, LAMPA, RYBA

N……NA

WTOREK
temat ośrodka dziennego: Dzieci z Bullerbyn
edukacja wczesnoszkolna:
Dzieci z Bullerbyn, autorem jest Astrid Lindgren – lektura do czytania. Przeczytaj sam lub
z pomocą rodziców urywek lektury – poniżej i odpowiedz pisemnie na pytania.

Książka zawsze ta sama. Są tylko nowe wznowienia.
CZĘŚĆ I.
MY - DZIECI Z BULLERBYN
Bullerbyn to malutka wioska w Szwecji. W wiosce tej były tylko trzy zagrody i mieszkało w
niej sześcioro dzieci. W Zagrodzie Środkowej żyli Lisa, Lasse i Bosse, w Zagrodzie
Północnej Britta i Anna, a w Zagrodzie Południowej Olle.
Trudno wytrzymać z braćmi
Dawniej Lisa mieszkała z braćmi w jednym pokoju. Czasami przyjemnie było mieszkać
razem. Lasse wieczorami, po zgaszeniu światła, opowiadał o duchach. Pewnego wieczoru
mówił historię o duchu, który krążył po domu i przestawiał meble. Nagle jedno z krzeseł
zaczęło się przesuwać. Lisa przestraszyła się, myślała, że to ten duch, ale to tylko bracia
przywiązali sznurek do krzesła i pociągali za niego. Bosse za to opowiadał historie o
przygodach, w jakich będzie brał udział, gdy zostanie wodzem indiańskim.
Gdy Lisa mieszkała ze swoimi braćmi w jednym pokoju, nie mogła o niczym decydować.
Wieczorem, kiedy chciała poczytać, Lasse gasił światło i opowiadał historie o duchach.
Kiedy Lisa była senna, chłopcy nie gasili światła, bo chcieli się jeszcze bawić.
Zagrody Środkowa i Południowa leżały bardzo blisko siebie. Rosła między nimi stara lipa.
Gdy Lasse i Bosse chcieli odwiedzić Ollego, zamiast chodzić po schodach przechodzili po
gałęziach lipy do jego pokoju.

Jak nazywała się wioska, w której mieszkały dzieci?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak się nazywały dzieci mieszkające w Bullerbyn?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O czym wieczorem opowiadał Lasse, a o czym Bosse?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W jaki sposób Lasse i Bosse odwiedzali Ollego?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokoloruj obrazek do lektury lub sam narysuj PODOBNY :

wychowanie fizyczne:
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 21.04.2020
Klasa: I-III podst. Marzena Ł.
TEMAT: Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała i zapobiegające wadom postawy.
Przyrządy i przybory: piłka; kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Uwagi

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw. 1 Stoimy tyłem do ściany.
Ćw.5 P.W Siad prosty. RR oparte na
Naprzemienne uginanie i prostowanie
podłodze. Unosimy biodra w górę
NN.
(wytrzymać 3sek.)powrót do P.w.
P.W – pozycja
wyjściowa

Ćw.2 Stoimy tyłem do ściany. Skłon
tułowia i powrót do P.W ze stopniowym
zbliżaniem stóp do ściany

Ćw.6 P.W Siad ugięty. Wznos NN nad
podłogę z wytrzymaniem( siad
równoważny – wytrzymać 3 sek.).

Ćw.7 P.W. Leżenie przodem.
Uniesienie piłki w górę.

Ćw.3 P.W. klęk obunóż. Opad T w
tył(wytrzymać 3sek.)powrót do P.w.
Ćw.8 P.W. Leżenie przodem. Wznos
prostych NN – nożycowanie pionowe
( x6)
Ćw.4 P.W. Klęk podparty. Wznos PR i
LN (wytrzymać 3sek.)powrót do P.w.
To samo drugą noga i ręką.

Ćwiczenie oddechowe
Siad na krzesełku: wznos RR do góry
przodem wdech – opuszczamy RR
wydech

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
T - tułów

Wykonujemy 4-6
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Podczas
wykonywania
ćwiczeń w
leżeniu przodem
podkładamy
zwinięty kocyk
(ręcznik) pod
brzuch.

niemiecki:
TEMAT: EINE TOMATE KOSTES ZWEI ZLOTYS-UBUNGEN. JEDEN POMIDOR KOSZTUJE DWA ZŁOTE-ĆWICZENA.

POLECENIE PRZEPISZ DO ZESZYTU :
ZWEI ZWIEBELN-DWIE CEBULE
DREI ORANGEN-TRZY POMARAŃCZE
VIER BANANEN -CZTERY BANAY
SIEBEN KARTOFFELN-SIEDEM ZIEMNIAKÓW
SECHS KAROTTEN-SZEŚĆ MARCHEWEK

Kółko zainteresowań:
Temat: Wiosenne kwiaty
Nowy tydzień zaczynamy bardzo kreatywnie. Dzisiaj chciałem pokazać wam ostatni wiosenny kwiatowy
tutorial. Do tej pory wśród wiosennych papierowych kwiatów znalazły się żonkile z origami, papierowe
hiacynty, wiosenne kwiatki z bibuły oraz nieco bardziej skomplikowane kwiatki . Wykonanie tego
uroczego różowego kwiatka jest naprawdę proste, a do tego bardzo szybkie.
Jak wykonać wiosenne kwiaty z papieru
Potrzebne materiały: różowa kartka ksero; tusz lub farbka w kolorze różowym; linijka; nożyczki;
patyczek; kartka zielonego papieru; zielona bibuła; kawałek czarnego filcu lub bibuły; odrobina waty; klej
Sposób wykonania:
1: Różową kartkę papieru przecinamy wzdłuż na dwa prostokąty, a następnie każdy z nich „farbujemy”
delikatnie tuszem lub farbką, uzyskamy w ten sposób fajne cieniowania.
2: Nożykiem lub nożyczkami nacinamy prostokąty mniej więcej na szerokość 1 cm, nie nacinamy papieru
do końca (zostawiamy margines około 1,5-2 cm). Końcówki powstałych pasków przycinamy w taki
sposób, aby były zaokrąglone.
3,4: Za pomocą nożyczek podwijamy delikatnie paski papieru – najpierw do środka (dolna część), a
następnie na zewnątrz (górna część).
5: Płatki mamy już przygotowane, prostokąty na chwilę odkładamy na bok.
6, 7: Kawałek czarnego filcu wypychamy watą, w środek wkładamy patyczek, mocno zawiązujemy.
8: Wokół powstałego środka kwiatka owijamy nasz prostokąt z naciętymi paskami.

9, 10: Kontynuujemy zwijanie, wykorzystujemy oba prostokąty (możemy skleić je na łączeniu, ale nie jest
to konieczne).
11: Z zielonego papieru wycinamy liście, każdy składamy na pół.
12: Liście przyklejamy od dołu kwiatka, a następnie wzmacniamy końcówkę, owijając ją zieloną bibułą.
Gotowe!
Owijamy również patyczek.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania. Z góry
dziękuję. Zróbcie zdjęcie i proszę wyślijcie na telefon wychowawcy.
Pozdrawiam serdecznie.

rewalidacja: Marcel R., Michał R, Karol B. - prow. p. Łabuda
Chłopcy czytamy i przepisujemy w liniaturze

Łukasz Kubalewski

Tomatis: Michał R. Marcel R.-prow. p. Bartkowiak
Michał R.
Temat: Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Ćwiczenia grafomotoryczne.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Zadanie można przerysować na kartkę.
www.zielonaopiekunka.tk

1. Dorysuj:
nad domkiem – chmurkę
pod domkiem - płotek
po lewej stronie - drzewo
po prawej stronie - kwiatka

2. Wskaż słonika, który różni się od pozostałych.

3. Dokończ rysować szlaczki. Postaraj się nie wyjeżdżać poza linię. Rodzicu, możesz szlaczek
przerysować na kartkę.

Marcel
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.
21.04.2020 (p. Agnieszka B.)
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz ustnie na pytania:
Adam i Dorota idą do szkoły. Jest im zimno. Pada deszcz. Oni mają kolorowy parasol. W szkole jest
gwarno i wesoło.
1. Jak nazywają się dzieci?
1. Ania i Dorota
2. Adam i Patrycja
3. Adam i Dorota
2. Gdzie idą dzieci?
1. do sklepu
2. do kina
3. do szkoły
3. Jak jest u nich w szkole?
1. smutno i źle
2. gwarno i wesoło
3. smutno i wesoło
4. Uzupełnij zdania wyrazami – śpiewają, boisku, szkoły. Zadanie zrób w zeszycie.
1. Adam idzie do ..............................
2. Ptaszki wesoło ..............................
3. Dzieci bawią się na .......................
5. Narysuj parasol jaki mają dzieci. Zadanie zrób w zeszycie.

zad. 2. Oblicz. Zapisz działania do zeszytu.
3x5=
10x2=
4x4=
3x4=
5x5=
3x8=
3x7=

terapia ruchowa: Norbert Z. -prow. p. Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe i brzucha.
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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia
barki powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze wzdłuż
tułowia.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać 5-7 sek. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia
barki powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce w
pozycji ”skrzydełka” leżą na podłodze. Na
brzuchu ułożony woreczek lub książka.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę z
dmuchnięciem na woreczek i powrót do
leżenia. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad ugięty. Dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Ruch: Przyciągnięcie
jednego kolana do klatki piersiowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą
nogą. W czasie ćwiczenia plecy powinny
być wyprostowane a łopatki ściągnięte.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane złączone. Dłonie pod
brodą. Pod brzuchem w okolicy pępka
zrolowany kocyk.
Ruch: Naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad podłogę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Nie unosimy wysoko nóg.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem. Dłonie
pod brodą. Nogi wyprostowane i złączone.
Pod brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i opuszczanie
wyprostowanych nóg nisko! nad podłogę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Nie unosimy wysoko nóg.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach nad
głową trzymane piórko (lub kawałek
waty).
Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak aby
szybowało w powietrzu. Powtórzenia: 3
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane złączone. Dłonie pod
brodą. Pod brzuchem w okolicy pępka
zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad podłogę
i wykonanie nimi nożyc pionowych.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Nie unosimy wysoko nóg.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

ŚRODA

temat ośrodka dziennego: Czytamy Kajtkowe przygody M. Kownackiej

edukacja wczesnoszkolna:
Kajtkowe przygody
Kolejną lekturą są Kajtkowe przygody, której autorką jest Maria Kownacka. Usiądź
wygodnie w fotelu i posłuchaj czytanej lektury. Kliknij link
https://www.youtube.com/watch?v=4Rdnf3IEcLM

Tak wygląda oryginał książki- mamy ją w klasie.
Przeczytaj tekst , odpowiedz pisemnie na pytania i wyszukaj zapisując w zeszycie wyrazy
z trudnościami.

Kajtek jest

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(bocianem, ptakiem, kotem)
Dlaczego Kajtek nie odleciał do ciepłych krajów?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(jest leniwy, ma chore skrzydło, nie miał samolotu)
Wypisz do zeszytu z tekstu wyrazy z rz ,ż, ś,si, ć, ci, ń, ni.

wychowanie fizyczne:

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 22.04.2020

Klasa: I-III podst. Marzena Ł.
TEMAT: Zabawy zmocowaniem z wykorzystaniem różnych przyborów w miejscu i w ruchu.
Przyrządy i przybory: piłka, szarfa (sznurek ), laska gimnastyczna (kijek ).
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Uwagi

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw.1 Trzymaj równowagę w klęku.
Ćw.6 Przeciąganie laski w parach
Dzieci starają się wytracić partnera z
Przeciąganie laski stopami.
równowagi.

Ćw.2 Nie daj zabrać woreczka. Dzieci
starają odebrać woreczek partnerowi.

Ćw.3 Odbierz piłkę dłońmi. Dziecko
stara się wyciągnąć piłkę ze stóp
partnera

Ćw.4 Odbierz piłkę stopami. Dzieci
starają odebrać piłkę partnerowi.

Ćw.5 Przeciąganie laski w parach.
Dzieci starają się przeciągnąć laskę na
swoja stronę.

Ćw.7 Nie daj zabrać szarfy. Dziecko
ciągnie szarfę, starając się zabrać ją
partnerowi.

LN – lewa noga
PN – prawa noga

Wykonujemy 6-8
powtórzeń
Ćw.8 Jw. Dzieci przeciągają stopami na każdego
swoja stronę.
ćwiczenia

Ćwiczenia oddechowe
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma
piórko w dłoniach. Silnie zaczyna
dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało
się jak najdłużej w powietrzu.

religia:

Katecheza 1. JEZUS POSYŁA DO LUDZI SWOICH UCZNIÓW.

Być uczniem to bardzo ważna sprawa. Ten, kto nim zostaje, przyjmuje na siebie różne obowiązki. Uczy
się być systematycznym, solidnym i co bardzo ważne, pomocnym dla innych. Bycie nauczycielem to
sprawa jeszcze ważniejsza. Dobry nauczyciel staje się przyjacielem ucznia i pomaga mu być coraz
lepszym, by teraz i kiedyś, jak dorośnie, mógł być dobrym człowiekiem.

Wyjątkowym nauczycielem jest Pan Jezus. Zobaczcie, jak powoływał swoich uczniów.
https://www.youtube.com/watch?v=1GmpkHaDgUc
Odpowiedz na pytania:
1. Kogo spotkał Pan Jezus nad brzegiem?
2. Kim byli apostołowie?
3. Co Jezus powiedział apostołom?
Uczniowie Jezusa byli z Nim przez trzy lata. Nauczyli się od Niego, jak się modlić, jak pomagać ludziom, jak mówić
innym o Panu Bogu. Ten, kto jest uczniem Jezusa, chce być podobnym do Niego, chce być dobry podobnie jak On.
Pomyśl czy Ty też chciałbyś być uczniem Pana Jezusa. Odpowiedz Panu Jezusowi w czasie wieczornej modlitwy.

Zaśpiewaj piosenkę i spróbuj się jej nauczyć.
http://www.katecheza.lublin.pl/docs/39/462/21_Sciezka_21.mp3

rewalidacja: Nina R.-prow. p. Łabuda

Norbert-prow. p. Onuchowska

Temat: Wiosna w ogrodzie

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi
zapisz do zeszytu.

PRACE W OGRODZIE.
TO JEST WIOSENNY OGRÓD.
NA GRZĄDKACH WYKINUJEMY PRACE OGRODOWE:
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE.
WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI.
WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I
KWIATY.
Pytania:
-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie?
-z czego wyrosną warzywa?
-z czego wyrosną kwiaty?
-co trzeba robić aby rośliny rosły?

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj wyrazy. Podpisz obrazki. Zpaisz te wyrazy do
zeszytu według wzoru poniżej.

SADZONKA

SA - DZON - KA

SAD ZO N KA

NASIONA

NA -SIO- NA

NAS I O NA

CEBULA

CE - BU- LA

C E B U LA

Tomatis: Marcel R. Michał R. -prow. p. Bartkowiak

logopedia: Karol B. Norbert Z. -prow. p. Masiuk
DROGI RODZICU.
PROSZĘ , ABY NORBERT i KAROL : SAMODZIELNIE PRZECZYTAŁ WIERSZ ,,RYMY W OGRODZIE ‘’.
ZADANIE DZIECKA POLEGA NA ODGADNIĘCIU BRAKUJĄCYCH RYMÓW.
W TYM ĆWICZENIU UTRWALAMY NAWYK MÓWIENIA NA WYDECHU, KSZTAŁTOWANIE ANALIZY I SYNTEZY
SŁUCHOWEJ, KSZTAŁTOWANIE SŁUCHU FONEMOWEGO ORAZ UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK .
1.RAZ NA GRZĘDZIE BURA KURKA
NASTROSZYŁA SWOJE ………………………
2.INNA KURKA GŁOŚNO GDACZE,
ŻÓŁTA KACZKA PIĘKNIE ………………………..
3.BARAN PO SWOJEMU BECZY,
KOZA W KOZIE Z ŻALEM ………………………
4.GNIADY KONIK W STAJNI HULA .
PSZCZÓŁKI LECĄ WPROST DO ………………………
5.TRAKTOR W POLU GŁOŚNO HUCZY,
A NA ŁĄCE KRÓWKA ………………………………
6.GDY WRÓBELKI NAM ĆWIERKAJĄ,
DZIECI RYMY …………………………………….

RODZICU.
W MIEJSCACH OZNACZONYCH KROPKAMI DZIECKO ODGADUJE BRAKUJĄCE RYMY. PODAJĘ BRAKUJĄCE RYMY ( 1.
PIÓRKA, 2. KWACZE, 3.MECZY, 4.ULA, 5.MUCZY, 6.DOBIERAJĄ). NIECH NORBERT NAŚLADUJE ODGŁOSY ZWIERZĄT
np. KO, KO, KWA, KWA, BE,BE, ME, ME, IHA,IHA, PYR,PYR, MU, MU). JEŻELI DZIECKO MA TRUDNOŚCI ,POMÓŻ W
ODGADNIĘCIU RYMU. MOŻECIE WSPÓLNIE UŁOŻYĆ RYMY. PROSZĘ ABY, DZIECKO WYBRAŁO 2 RYMY I PRZEPISAŁO
DO ZESZYTU. MIŁEJ ZABAWY.

CZWARTEK
temat ośrodka dziennego: Czytamy H. Loffting „Doktor Dolitte i jego zwierzęta”
edukacja wczesnoszkolna:
Posłuchaj lub sam przeczytaj o czym jest lektura „Doktor Dolitte „ autora Hugh Loftinga
W małym angielskim miasteczku Puddleby mieszkał ubogi doktor, który zajmował się co prawda leczeniem
ludzi, ale kochał zwierzęta i zawsze miał ich pełno w domu. To spowodowało, że pacjenci bali się do niego
przychodzić (np. w ogródku był krokodyl), więc doktor Dolittle zajął się leczeniem zwierząt. Jego papuga
nauczyła go rozumieć mowę zwierząt i wtedy zaczął odnosić takie sukcesy, że słyszały o nim zwierzęta na
całym świecie. Nadal jednak był bardzo biedny, ponieważ nie umiał odmówić nikomu, nawet jeśli mu nie
płacono.
Pewnego dnia doktor dostaje prośbę o pomoc z Afryki, gdzie panuje epidemia wśród małp. Pożycza
pieniądze, kupuje statek i wraz ze swoimi zwierzętami - psem, kaczką, sową, świnką, papugą, małpką,
krokodylem - wyrusza do Afryki. Dociera tam pomyślnie, mimo że sztorm rozbija statek, i ma wiele przygód
- między innymi musi uciekać z więzienia murzyńskiego króla. Jednak ostatecznie udaje mu się wyleczyć
małpy, a te w dowód wdzięczności ofiarowały mu niezwykle rzadkie zwierzę - dwugłowca. Doktor wrócił
do Anglii, ratując po drodze mężczyznę zostawionego na śmierć przez piratów i kładąc kres ich działalności.
Dzięki dwugłowcowi, który zgodził się, żeby pokazywano go ludziom, zarobił mnóstwo pieniędzy i nigdy
nie był już biedny.

Jeśli się podoba ta lektura to ją
przeczytaj (sam lub z pomocą
rodzica) w całości. Jest fajna.
Pełna przygód i mądrości.
Może masz ją w domu?
Jak nie, to po powrocie do
szkoły wypożyczysz ze
szkolnej lub naszej klasowej
biblioteki.

niemiecki:
TEMAT: EINE TOMATE KOSTES ZWEI ZLOTYS-UBUNGEN. JEDEN POMIDOR KOSZTUJE DWA ZŁOTE-ĆWICZENA.
ZADANIE 1: CO OZNACZAJĄ ZDANIA?
EINE BIRNE KOSTET 3 ZLOTYSZWEI BANANEN KOSTEN 4 ZLOTYSDREI ZWIEBELN KOSTEN EIN ZLOTYVIER TOMATEN KOSTEN DREI ZLOTYS-

religia:

Katecheza 2. CO TO ZNACZY BYĆ APOSTOŁEM DZISIAJ.

Pan Jezus poszukuje uczniów nie tylko nad jeziorem Galilejskim, ale robi to także i dzisiaj. Powołuje
różnych ludzi, by pomagali innym tak jak kiedyś pierwsi uczniowie.
Zastanówcie się kto dzisiaj odpowiada na wezwanie Jezusa : Pójdź za mną???
Jak pomaga ludziom strażak?
Co dobrego robi babcia?
Jakie zadanie Pan Jezus wyznaczył lekarzowi?
Wszystkie wymienione osoby są uczniami i przyjaciółmi Jezusa. Od Niego uczą się, jak być dobrym dla
innych i jak pomagać innym. Wy także możecie odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa.
Zawsze kiedy jesteśmy dobrymi dziećmi, uczniami, kolegami czy koleżankami to zawsze wtedy jesteśmy
uczniami Pana Jezusa.
Zaśpiewaj piosenkę, jest to piosenka z pokazywaniem, dlatego zaproś do tańca całą rodzinę. Gwarantuję,
zabawa będzie wspaniała.
https://www.youtube.com/watch?v=BOrgH98sdiQ
Zadanie
Wykreśl co drugą literę, a powstanie zdanie, które kieruje do ciebie Pan Jezus.
JDEVSRTWEBŚ
MHOGIDM
UPMHIFŁSOGWDAKNKYEM
UTCXZLNDIAEPM
Rozwiązanie przepisz na dużą kartkę, pokażesz mi ją w szkole.

logopedia: Michał R.- Ola J., Nina R., prow. p. Masiuk
CZWARTEK 23.04.2020r.
MICHAŁ R.
DROGI RODZICU.
PROSZĘ , ABY MICHAŁ SAMODZIELNIE PRZECZYTAŁ WIERSZ ,,RYMY W OGRODZIE ‘’.
ZADANIE DZIECKA POLEGA NA ODGADNIĘCIU BRAKUJĄCYCH RYMÓW.

W TYM ĆWICZENIU UTRWALAMY NAWYK MÓWIENIA NA WYDECHU, KSZTAŁTOWANIE ANALIZY I SYNTEZY
SŁUCHOWEJ, KSZTAŁTOWANIE SŁUCHU FONEMOWEGO ORAZ UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK .
1.RAZ NA GRZĘDZIE BURA KURKA
NASTROSZYŁA SWOJE ………………………
2.INNA KURKA GŁOŚNO GDACZE,
ŻÓŁTA KACZKA PIĘKNIE ………………………..
3.BARAN PO SWOJEMU BECZY,
KOZA W KOZIE Z ŻALEM ………………………
4.GNIADY KONIK W STAJNI HULA .
PSZCZÓŁKI LECĄ WPROST DO ………………………
5.TRAKTOR W POLU GŁOŚNO HUCZY,
A NA ŁĄCE KRÓWKA ………………………………
6.GDY WRÓBELKI NAM ĆWIERKAJĄ,
DZIECI RYMY …………………………………….
RODZICU. W MIEJSCACH OZNACZONYCH KROPKAMI DZIECKO ODGADUJE BRAKUJĄCE RYMY. PODAJĘ BRAKUJĄCE
RYMY ( 1. PIÓRKA, 2. KWACZE, 3.MECZY, 4.ULA, 5.MUCZY, 6.DOBIERAJĄ). NIECH MICHAŁ NAŚLADUJE ODGŁOSY
ZWIERZĄT np. KO, KO, KWA, KWA, BE,BE, ME, ME, IHA,IHA, PYR,PYR, MU, MU). JEŻELI DZIECKO MA TRUDNOŚCI
,POMÓŻ W ODGADNIĘCIU RYMU. MOŻECIE WSPÓLNIE UŁOŻYĆ RYMY. PROSZĘ ABY, DZIECKO WYBRAŁO 3 RYMY I
PRZEPISAŁO DO ZESZYTU. MIŁEJ ZABAWY.

CZWARTEK 23.04.2020r.

NINA R. J. Ola J.

DROGI RODZICU. PROSZĘ ,PRZECZYTAJ NINIE , OLI WIERSZ ,, DARY WIOSNY’‘. NIECH UWAŻNIE SŁUCHA.
ZADANIE DZIECKA POLEGA NA ODGADNIĘCIU BRAKUJĄCYCH RYMÓW.
W TYM ĆWICZENIU UTRWALAMY NAWYK MÓWIENIA NA WYDECHU, KSZTAŁTOWANIE ANALIZY I SYNTEZY
SŁUCHOWEJ, KSZTAŁTOWANIE SŁUCHU FONEMOWEGO ORAZ UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK .
1.ZAWITAŁA DO NAS WIOSNA,
PANI PIĘKNA I ……………………
2.W PREZENCIE PRZYNIOSŁA KWIECIE,
BY CUDNIE BYŁO NA ………………………
3.NA DRZEWO I TEN KRZEW SZARY
RZUCIŁA ZIELONE ………………………..
4.PTAKÓW TŁUMY CZAROWAŁA ,
PIĘKNE NUTKI ……………………………..
5.DOBRZE JEST MIEĆ TAKIE DARY,
BO DOTĄD ŚWIAT NASZ BYŁ …………………….
6.ZIMĘ I SZRĄ POGODĘ
WYSŁAŁA W DALEKĄ ……………………………………

W MIEJSCACH OZNACZONYCH KROPKAMI DZIECKO ODGADUJE BRAKUJĄCE RYMY.
PODAJĘ BRAKUJĄCY RYMY : ( 1. RADOSNA 2. ŚWIECIE 3.CZARY 4.DAROWAŁA 5. SZARY 6. DROGĘ). JEŻELI DZIECKO
MA TRUDNOŚCI ,POMÓŻ W ODGADNIĘCIU RYMU. MOŻECIE WSPÓLNIE UŁOŻYĆ RYMY. NIECH DZIECKO WYBIERZE 2
RYMY I PRZEPISZE DO ZESZYTU. MIŁEJ ZABAWY.

Tomatis: Karol -prow. p. Bartkowiak
TEMAT: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM „ZAKUPY”
DROGI RODZICU, POMÓŻ PRZECZYTAĆ POLECENIE DZIECKU.
Przeczytaj tekst. Wskaż prawidłowe odpowiedzi. Tekst o zakupach do samodzielnego przeczytania przez
Karola.
ULICĄ JEDZIE AUTOBUS. OBOK SKLEPU Z BUTAMI STOJĄ ULA I MAMA. MAMA KUPI
ULI NOWE BUTY.
1. CO JEDZIE ULICĄ?
A) AUTOBUS
B)TRAMWAJ
C) AUTO
2. JAK NAZYWA SIĘ DZIEWCZYNKA?
A) JULIA
B) MONIKA
C) ULA
3. OBOK JAKIEGO SKLEPU STOI ULA Z MAMĄ?
A) SPOŻYWCZEGO
B) PAPIERNICZEGO
C) OBUWNICZEGO
4. ULA TO IMIĘ:
A) DZIEWCZYNKI
B) CHŁOPCA
C) MAMY
5. CO KUPI MAMA ULI? NARYSUJ I PODPISZ. ZADANIE MOŻESZ WYKONAĆ NA KARTCE.

1. POLICZ, ILE JEST WYRAZÓW W ZDANIU. KAŻDY WYRAZ ZAZNACZ KROPKĄ.

TOMEK SZYBKO BIEGA.

DZIECI JADĄ NA ROWERACH.

terapia ruchowa: Norbert- prow. p. Hendzak
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
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:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Lp.

1.

2.

3.

4.

Opis ćwiczenia

Czas

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty
ręcznik, ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni
4- 5 minut
całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do
stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce
relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów
4- 5 minut
i wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się
wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z
4-5
jednoczesnym wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez
powtórzeń
usta. Rodzic pomaga wykonać ćwiczenie.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy
podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla
siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę
tak trzymamy 5- 10 sekund.
15- 20
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
minut
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do
pośladków, przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”),
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku.
Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku
pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają
się dół (do pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica
znajdują się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając
się do pozycji wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga
ręka, ułożona poprzeczne, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i
przekładamy na wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy
w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce
relaksacyjnej.

Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

terapia ruchowa: Michał R. -prow. p. Ziętal
Temat: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową
Drodzy rodzice proszę o zastosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich
materiałach.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Lp.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ilość
Uwagi
powtórzeń
Wymachy PN i LN w przód
1.
i tył stojąc na poduszce
5
P.W. - pozycja
powtórzeń.
wyjściowa.
RR –ramiona
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Odwiedzenie kończyn
górnych i kończyny dolnej
stojąc na poduszce

Toczenie piłki wokół dysku
(poduszki ).

P.W. Ćwiczący w klęku
prostym. Przenosimy ciężar
ciała na LN nogę z
jednoczesnym
odwiedzeniem PN nogi. RR
w bok.
( trzymamy 5 sek.)
P.W. Ćwiczący w klęku
podpartym.. Oba kolana na
poduszce. Unoszenie LN
( trzymamy 5 sek.) to samo
PN.
P.W. Leżenie tyłem, obie
stopy na poduszce. Ręce
wzdłuż tułowia. Unosimy
miednicę w górę i
prostujemy LN - powrót do
P.w. To samo PN.
Ćwiczenie oddechowe
P.w.: leżenie tyłem ( na
plecach) NN ugięte w
kolanach. Wyprostowane
ręce przenosimy w górę i za
głowę wykonujemy wdech.
Ręce powracają ta samą
drogą wydech.

NN -nogi
5

LN - lewa noga

powtórzeń.

PN - prawa noga

5 powtórzeń.

5
powtórzeń.

5
powtórzeń.

5 powtórzeń

po 5
powtórzeń

EEG-Ola J. Nina R. -prow. p. Onuchowska
Temat: Wiosna w ogrodzie
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst I odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi
zapisz do zeszytu.

PRACE W OGRODZIE.
TO JEST WIOSENNY OGRÓD.
NA GRZĄDKACH WYKINUJEMY PRACE OGRODOWE:
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE.
WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI.
WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I
KWIATY.
Pytania:
-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie?
-z czego wyrosną warzywa?
-z czego wyrosną kwiaty?
-co trzeba robić aby rośliny rosły?

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj
wyrazy. Podpisz obrazki. Zpaisz te wyrazy do zeszytu według
wzoru poniżej.

SADZONKA

SA DZON KA

SAD ZO N KA

NASIONA

NA SIO NA

NAS I O NA

CEBULA

CE BU LA

C E B U LA

PIĄTEK
temat ośrodka dziennego: Powtórzenie wiadomości
edukacja wczesnoszkolna:
Uzupełnijcie rytmy kolorując kredkami. Narysuj sam swój rytm go uzupełnij

I podpisz wszystkie obrazki z pamięci.

Ułóż wyrazy i zapisz
na

wios

- …………………………..

by

ry

- …………………………….

tu

ry lek -…………………………….

ka wiel noc -……………………………..
ra

ba

nek -………………………………..

Ułóż zdania i zapisz
rosną W krokusy. ogrodzie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wiosenna pogoda. słoneczna Jest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wielkanocne. święta Minęły
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

koronawirus Jest i domu. siedzę w
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Możesz wykorzystać naszą tabelkę (magiczny kwadrat)- pamiętasz?

edukacja muzyczna:
Posłuchaj muzyki relaksacyjnej, która jest w twoich domowych zasobach lub w internecie.
Rozluźnij się i słuchaj wyciszając swój umysł i ciało.

EEG: Ola J. Nina r. Norbert Z.-prow. p. Onuchowska
Temat; Wiosna w ogrodzie

Aleksandra J. Nina R.
1. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Uzupełnij zdania i podpisz obrazki.
ŁOPATA SŁUŻY DO …………………
GRABIE SŁUŻĄ DO ………………..
KONEWKA SŁUŻY DO ……………..

4. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin . Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności.
WKŁADAMY SADZONKĘ.
WYKOPUJEMY DOŁEK.
ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ
SPULCHNIAMY ZIEMIĘ20,
5. Co potrzebne jest ogrodnikowi. Wybierz odpowiednie wyrazy I zapisz do zeszytu.
KONEWKA
TACZKA
DZBANEK
ŁOPATA

GRABIE

KLEJ

DONICZKI

RĘKAWICZKI

KALOSZE

KLAPKI

DŁUGOPIS

KOZAKI

Norbert Z.
Temat: Wiosna w ogrodzie.
Opr.K.O.
Norbert Z.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin .
Odczytaj zdania. Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności.

WKŁADAMY SADZONKĘ.
WYKOPUJEMY DOŁEK.
ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ
SPULCHNIAMY ZIEMIĘ.
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Co potrzebne jest ogrodnikowi. Odczytaj, wybierz
odpowiednie wyrazy i zapisz do zeszytu.

KONEWKA

TACZKA

DZBANEK

ŁOPATA

GRABIE

KLEJ

DONICZKI

RĘKAWICZKI

DŁUGOPIS

KALOSZE
KLAPKI

KOZAKI

Tomatis- Karol B. -prow. p. Bartkowiak
Temat: Ćwiczenia analizy i syntezy.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż wykonać zadania.
zad. 1 Przyjrzyj się obrazkom, przeczytaj zdania. Policz wyrazy w każdym zdaniu.
Zamaluj tyle kółek, ile wyrazów słyszysz w kolejnych zdaniach.

Babcia i Kamila jedzą naleśniki.

Tomek rysuje samochód.

Ala i Zosia jeżdżą na rowerach.

2. Połącz ilustracje z odpowiednimi modelami głoskowymi. Przegłoskuj wyrazy np. U-l-a. Policz głoski.

