KLASA I-II-III SP WYCH. Łabuda Marzena
04-08.05.2020
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO blok Tajemniczy świat przyrody

PONIEDZIAŁEK
temat ośrodka dziennego: Przyroda w malarstwie
edukacja wczesnoszkolna: Rodzice. Pomóżcie swoim dzieciom w realizacji zajęć. Dziękuję.
Dzisiaj poznamy sławnych malarzy. Pierwszym z nich będzie Jan Stanisławski,
który malował pejzaże. A w tekście dowiecie się co to jest „pejzaż”.
Co widzisz na obrazie? - opowiedz.

Kolejni malarze to:

Jan Matejko –namalował
obraz „ Stańczyk”
Obraz malowany farbą olejną.

Leon Wyczółkowski – jego
obraz to „Martwa natura
z pomarańczami”
Obraz malowany akwarelami

zadanie 1. Wypisz w zeszycie tych trzech malarzy wraz z tytułami ich obrazów.
zadanie 2. Napisz w zeszycie co to jest pejzaż, a co autoportrtet. (znajdziesz
w materiale dzisiejszych zajęć)

zadanie 3.
Narysuj swój autoportret przyjrzyj się sobie w lusterku.
Proszę o zdjęcie i wysłanie do mnie.

zadanie 4. Na kolejnej karcie są polskie malarki i polscy malarze. Przeczytaj
i zaznacz w tekście słowo „pejzaże”. Wypisz w zeszycie malarzy i malarki,
którzy malowali pejzaże.

Przepisz zaprezentowane wyrazy na osobne etykiety (20cm/6cm) i czytaj te
wyrazy zmieniając je kolejno.
Napisz poprawnie wyraz żółw, bo wkradł się błąd.

Dodajemy i odejmujemy liczby. Dla Karola, Norberta, Marcela.

Dodajemy i odejmujemy liczby. Dla Michała, Oli i Niny.

edukacja informatyczna:
Pisanie wyrazów tematycznych na klawiaturze. Przepisz tekst mówiący co to
jest pejzaż i autoportret.

wychowanie fizyczne:
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 04.05.2020
Klasa: I-III podst. Marzena Ł.
TEMAT: Rzuty dowolnym przedmiotem do celu.
Przyrządy i przybory: woreczek, miska, piłeczka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję

Rozgrzewka

Treść zajęć

Uwagi

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 Ćw.1 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w
i doskonalenie sprawności
siadzie skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca
worek w górę i stara się złapać.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3
razy)

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy.
Dziecko siedzi na krześle chwyta
stopą woreczek i stara się wycelować
w tarczę.

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę.
Dziecko w siadzie podpartym trzyma
woreczek stopa i stara się rzucić jak
najwyżej.

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

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko
w siadzie skrzyżnym RR w bok. W jednej
trzyma woreczek. Wykonuje rzut nad głowa
i star się złapać druga ręka.
Wykonujemy
Ćw.6 Traf woreczkiem w tocząca się 6-10
powtórzeń
piłkę. Dziecko w leżeniu przodem
każdego
trzyma woreczek przed głowa. Stara
się trafić woreczkiem w toczącą piłkę. ćwiczenia
Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w
dłonie. Dziecko kładzie woreczek na stopie(
od góry cz. grzbietowa).Unosi nogę z
woreczkiem i rzuca woreczek w górę i stara
się złapać go w dłonie.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

edukacja plastyczna:
Wyklej postać pszczoły kolorową papierową wyklejanką.
(maleńkimi kawałkami kolorowego papieru). Do dzieła.

rewalidacja Nina R. -prow. p. Łabuda Przepisz w zeszycie wyrazy: malarz,
obraz, artysta, malowanie, szkicowanie, pejzaż, autoportret. W jednej linijce jeden wyraz, tyle razy ile się zmieści.

WTOREK
temat ośrodka dziennego: Akademia dociekliwych-kolory
edukacja wczesnoszkolna: Czytaj sam lub z rodzicem

A teraz zrób doświadczenie. Zobacz jak mieszają się kolory.

Co to jest tęcza? (przeczytaj sam lub z dorosłymi przepisz do zeszytu tekst)
Kiedy jednocześnie świeci słońce i pada deszcz, na niebie można zaobserwować
wielobarwny łuk. Jest to tęcza. Zastanawialiście się, jak ona powstaje? Kiedy
światło słoneczne przechodzi przez krople wody, rozdziela się na wiele kolorów.
Dzięki temu widać, z jakich kolorów składa się światło słoneczne.

Zwróć uwagę, że kolorów jest 7. A może umiesz sam zrobić tęczę na ogródku?
Narysuj taką samą tęczę.

Zadanie dla Michałka, Oli i Niny

Zadanie dla Marcela, Norberta i Karola

wychowanie fizyczne:
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 05.05.2020
Klasa: I-III podst. Marzena Ł.
Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: taśma.
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 Marsz po wyznaczonej linii przodem – dystans 4-5 m.

Ćw.2 Marsz po wyznaczonej linii tyłem– dystans 4-5 m.

Ćw.3 Odwrócona litera „Y” – Dziecko staje kończyna dolną na środku linii
łączącej poszczególne ramiona litery „Y ” i wykonuje drugą kończyną dolną ruch
na możliwie maksymalną odległość do poszczególnych ramion litery „Y”. LN i
PN.

Ćw.4 „Gwiazdka” – dziecko staje jedna kończyną na środku czterech linii
wyznaczających gwiazdkę. Wykonuje druga kończyną dolną na możliwe
maksymalną odległość do poszczególnych wierzchołków gwiazdki. LN i PN.

Ćw.5 Ćwiczenie oddechowe
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na
piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu.

Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji – W. Stryła; A.M.Pogorzała

Wykonujemy
4- 6
powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

niemiecki:
WITAM DZIECI, CO U WAS SŁYCHAĆ? MAM NADZIEJĘ, ŻE WSZYSTKO W PORZĄDKU , I ŻE JESTEŚCIE
WSZYSCY ZDROWI. PRZYGOTOWAŁAM DLA WAS LEKCJE POWTÓRZENIOWĄ TZN. ŻE POWTÓRZYCIE
SOBIE SŁÓWKA Z J. NIEMIECKIEGO. MAM NADZIEJĘ, ŻE NIEDŁUGO SPOTKAMY SIĘ W SZKOLE I
RAZEM POTRENUJEMY SŁÓWKA

ZAPISZCIE W ZESZYTACH TEMAT I POLECENIE:
TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI -ZAIMKI OSOBOWE

POLECENIE PRZEPISZ DWUKROTNIE DO ZESZYTU W J.POLSKIM I J.NIEMIECKIM SŁÓWKA:
ICH-JA
DU-TY
ER-ON
SIE-ONA
ES-ONO

WIR-MY
IHR-WY
SIE-ONI, ONE, PAN,PANI.

ZAUWAŻCIE ,ŻE SŁÓWKO „SIE” WYSTĘPUJE W L.POJEDYŃCZEJ I L.MNOGIEJ. OD ODMIANY
CZASOWNIKA ZALEŻY, KTÓRGO „SIE” UŻYJEMY.

Kółko zainteresowań:
KOŁO ZAINTERESOWAŃ
Temat: Tulipany z bibuły
Jak zrobić tulipany z bibuły – instrukcja:
1. Wytnij płatki kwiatów. Pasek bibuły powinien mieć około 12x20 cm. Następnie złóż
go kilka razy w mały prostokąt.
2. Uzyskanemu tak prostokątowi z jednej strony zaokrąglij rogi naszego prostokąta.
3. Przechodzimy do wykonania kielicha. Z bibuły wytnij kwadrat o boku 15 cm.
4. Delikatnie uformuj środek. Wcześniej przygotowaną małą kuleczkę waty ułóż na
kwadratowym kawałku bibuły. Jeśli zostanie Ci nadmiar bibuły, zwiń go w łodyżkę.

5. Owiń łodygę kielichem w taki sposób, aby środek znalazł się na jego dnie. Następnie
okręć drucikiem.
6. Dodaj wycięte i złożone wcześniej płatki z bibuły.
7. Ponownie okręć kwiat z dołu drucikiem. Przytnij go za pomocą obcęgów.
8. Ostrożnie wywiń płatki, aby się odchylały od kielicha.
9. Ciesz się swoim kwiatem z bibuły!
10. Zrób kolejny kwiat. Aż do uzyskania bukietu.

I w taki oto sposób Twój piękny kwiat z bibuły jest gotowy. Jeśli chodzi o kolory, to zdaj się
na własną wyobraźnię. Identycznie z kształtem płatków. Z czasem, kiedy podstawa robienia
kwiatów z bibuły wejdzie Ci w krew, będzie można eksperymentować z różnymi kształtami.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechom w wykonaniu tego
zadania. Z góry dziękuję. Efekty pracy bardzo proszę sfotografować i przesłać na telefon
wychowawcy klasy.

Pozdrawiam serdecznie.

Łukasz Kubalewski

rewalidacja: Marcel R., Michał R, Karol B. -prow. p. Łabuda

Tomatis: Marcel R. Michał R.-prow. p. Bartkowiak
Marcel R.
Temat: Obliczenia zegarowe – określanie godzin
Przeczytaj polecenia i wykonaj zadania.

1. Odczytaj i zapisz godziny.

2. Uzupełnij zapisy godzin. Zadanie możesz wykonać w zeszycie. Wykonaj wg wzoru. Jeśli to
konieczne, poproś rodzica o pomoc.

14.00 to 2.00 po południu
24.00 to …… …………………….
18.00 to ……. ……………………
17.00 to ……………………………
8.00 wieczorem to ………………
3 po południu to ………….
9.00 wieczorem to ………….

Michał R.
Temat: Co robi opiekun psa?
Rodzicu, przeczytaj dziecku:
Wyobraź sobie, że masz pieska, jesteś jego opiekunem i przyjacielem. Powiedz, co byś
robił?
Rodzicu, zadaj pytania i poproś, aby dziecko powiedziało, co jest właściwym
zachowaniem.
Co robi opiekun psa?
Czy opiekun:

Spaceruje z psem.
o Dba o skórę psa.
o Bije psa.
o Bada psa u doktora.
o Nie dba o miejsce psa do snu.
o Pilnuje, co robi pies.
o Bije psa.
o

2. Narysuj swojego pieska – prawdziwego lub wymarzonego.

terapia ruchowa: Norbert Z. -prow. p. Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń,
które zostały umieszczone w poprzednich materiałach.
Zdjęcie/

Opis ćwiczenia

Rysunek

Zdjęcie/Rysune

Opis ćwiczenia

k
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa
–Leżenie tyłem przy ścianie, nogi
ugięte stopy przyciskają piłkę do
ściany. Ruch-Toczenie piłki stopami
po ścianie w górę i dół.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi
aby kolana były rozchylone na
zewnątrz i stopy były złączone.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle,
stopy ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją
stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle,
przed krzesłem na podłodze leży
rozłożony kocyk. Stopy stoją na
brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle,
Nogi uniesione nad podłogę, stopy w
zgięciu podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Ruch-Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krzesełku.
Na stole naczynie z wodą. W
wodzie zanurzona rurka.
Ruch-Wdmuchiwanie powietrza do
wody przez rurkę. Ilość powtórzeń:
3 powtórzenia.

Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę.
Druga osoba trzyma nad ustami
tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok.
2 metrów. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy.

Bibliografia: 1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

ŚRODA
temat ośrodka dziennego: Jak zbudowane są kwiaty?
edukacja wczesnoszkolna: Czytamy samodzielnie lub z pomocą rodzica

zadanie 1 Ułóż wyrazy z tych sylab :
kwia

nek

mo

tek

tyl

tar

prę

ci

ki

zadanie 2 Przepisz to zdanie do zeszytu.
Z nasion, które znajdują się w owocach, powstają nowe rośliny. W rozsiewaniu
nasion pomagają roślinom wiatr, woda i zwierzęta.

zadanie 3 Przeczytaj i napisz wyrazy tematyczne.
Norbert, Marcel i Karol układają dodatkowo zdania z tymi wyrazami.
kwiaty …………………………………………..
nektar ……………………………………………….
nasiona …………………………………………………
pyłek ………………………………………………………

zadanie 4 Jak jest zbudowany kwiat?
Weź jakiegokolwiek kwiatka i go podziel na kawałki nazywając jego elementy.
Napisz części kwiatka na obrazku. Na koniec nazwij te kwiatki i je pokoloruj.

Zadania matematyczne. Dla Michała, Niny i Oli

Dla Norberta, Karola i Marcela
Wypisz dziesiątkami do 50 kolejne liczby. (w zeszycie)

wychowanie fizyczne:
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 06.05.2020
Klasa: I-III podst. Marzena Ł.
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięsni nóg.
Przyrządy i przybory: Ławeczka, krzesełko.
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 Wchodzenie na ławeczkę(
Ćw.5 Bieg w miejscu w podporze
krzesełko) LN i PN.
przodem o ławeczkę(krzesło, łóżko).
Bieg 10 sek.

Ćw.2 Przeskoki nad ławeczką obunóż

Ćw.6 Leżenie przodem na ławeczce
nogi opuszczone na ziemie.
Prostujemy i unosimy obie nogi.
Wytrzymujemy 3 sek.

Ćw.3 Klęk podparty na
ławeczce(krzesło). Prostowanie nogi do
tyłu. LN i PN

Ćw.7 Leżenie tyłem stopy oparte o
ławeczkę. Unosimy biodra jak
najwyżej. Wytrzymujemy 3 sek.

Ćw.4 Jw. w bok. LN i PN.

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Wykonujemy
6-10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

religia:
KATECHEZA 1
TEMAT: TYDZIEŃ BIBLIJNY W KATECHEZIE; LIST PANA BOGA DO NAS
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie proszę
Każdego dnia otrzymujemy wiele wiadomości. Tak wiele osób coś do nas mówi,
a w dzisiejszych czasach otrzymujemy mnóstwo wiadomości elektronicznych. Co
chwilę przychodzą do nas smsy, zamieszczamy posty na facebooku, otrzymujemy
e-maile, a coraz rzadziej otrzymujemy list.
Kto z was otrzymał ostatnio jakiś list, ale taki zwykły, najlepiej ręcznie pisany,
wysłany w kopercie ze znaczkiem?
Jest jednak jeden list, który możemy otrzymać każdego dnia, on został
wysłany już dawno temu, ale wciąż jest aktualny. Mowa o Piśmie Świętym.
Drodzy Rodzice jeżeli posiadacie w domu egzemplarz Pisma Świętego, może być
również ilustrowana Biblia dla Dzieci pokażcie proszę je swojemu Dziecku.
Pismo Święte to słowa skierowane przez Boga do każdego człowieka, także do
Ciebie i do mnie!
Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Piśmie Świętym. Wiemy, że
jest to list, który Bóg napisał do nas, a my powinniśmy go czytać.
Zapraszam Was do obejrzenia filmu animowanego o Piśmie Świętym
https://www.youtube.com/watch?v=dlfkCDs8SqA
Po obejrzeniu spróbuj odpowiedzieć na pytania
1. Z jakich części składa się Pismo Święte?
2. Co oznacza słowo Ewangelia?

Odpowiedzi proszę przesłać do wychowawcy.

rewalidacja: Nina R.-prow. p. Łabuda

EEG: Norbert-prow. p. Onuchowska
Rewalidacja-zadania
Temat:Wiosna-sad opr.K.O
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Naucz się czytać.
WIOSNA W SADZIE.
JEST JUŻ WIOSNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. CZĘŚCIEJ ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio
dobranymi wyrazami. Pamiętaj o przcinkach.

W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:
……………………………………………………………………………………
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE:
……………………………………………………………………………………
jabłonie, agrest, grusze, czereśnie, wiśnie, porzeczki, morelw, maliny

Tomatis: Marcel R. Michał R. -prow. p. Bartkowiak
Temat: Czytanie ze zrozumieniem „Wycieczka do lasu”
Rodzicu, pomóż dziecku wykonać zadania. Sprawdź, czy dobrze rozumie polecenia. Poproś,
aby samo odczytało tekst.
Wycieczka do lasu
Październikowe słońce przyjemnie grzeje. Dzieci wybrały się na wycieczkę do lasu. Chłopcy
zbierali żołędzie, a dziewczynki kolorowe liście. Na polanie widziały sarnę, a w gęstwinie
znalazły jeża. Ruda wiewiórka zbierała orzechy. Wszyscy zachowywali się cicho i nie
płoszyli zwierząt.
1. Wskaż poprawną odpowiedź:
Dzieci poszły do
a) parku
b) lasu
c) ogrodu
Chłopcy zbierali
a) liście
b) żołędzie
c) orzechy
Dzieci widziały
a) wiewiórkę, jeża i sarnę
b) wiewiórkę, jeża i syrenkę
c) sarnę, jelenia i wilka
Dzieci zachowywały się
a) cicho, bo były zmęczone
b) cicho, bo nie wolno płoszyć zwierząt
c) cicho, bo polowały na wiewiórkę
Dzieci poszły do lasu
a) we wrześniu
b) w październiku
c) rano
2. Podkreśl w tekście lub wskaż odpowiedź na pytanie: Co robiła wiewiórka?

logopedia: Norbert Z. Karol B. -prow. p. Masiuk

DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE USPRAWNIANIE ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ,
ROZPOZNAWANIE, NAZYWANIE PRZEDMIOTÓW, UTRWALANIE STOSUNKÓW
PRZESTRZENNYCH : NA , POD, ZA , W, OBOK, NAD. ROZUMIENIE PYTAŃ, POPRAWNĄ
WYMOWĘ WYRAZÓW.

RODZICU.
NIECH NORBERT, KAROL POD TWOJĄ KONTROLĄ ODPOWIE USTNIE I PISEMNIE NA PYTANIA ( CAŁYM
ZDANIEM) :
1.CO STOI NA STOLE? ( NA STOLE STOI………)
2.CO LEŻY NA TALERZU. ( NA TALERZU LEŻĄ……….)
3.CO WISI NA ŚCIANIE? ( NA ŚCIANIE WISI………)
4.KTO STOI OBOK KRZESŁA? ( OBOK KRZESŁA STOI………)
5.CO STOI NA SZAFCE? CO STOI NA TRZECIEJ PÓŁCE W SZAFCE?( NA SZAFCE STOI……..), W SZAFCE STOI …………..
6.CO LEŻY PRZED SZAFKĄ?( PRZED SZAFKĄ LEŻY……..)
7.CO WISI NAD STOŁEM? ( NAD STOŁEM WISI …….)
8.CO STOI ZA KRZESŁEM? ( ZA KKRZESŁEM STOI ………)

CZWARTEK
temat ośrodka dziennego: Owady-pszczoły i mrówki
edukacja wczesnoszkolna: Czytaj sam lub z pomocą dorosłego

zadanie1
Przepisz wyrazy tematyczne w liniaturze. Jak zbudowana jest pszczoła?
1.czułki ……………………………………
2.odnóża …………………………………..
3.odwłok……………………………………..
4.głowa……………………………………….
5.tułów………………………………………….
6.skrzydła………………………………………………
7. koszyczek z pyłkiem
…………………………………………………………….
zadanie 2 Podpisz elementy budowy pszczoły i pokoloruj ją

Po przeczytaniu opowiedz jak zmienia się mrówka w ciągu życia?

Przepisz w zeszycie informacje z tekstu (str 87) o mszycach. (w zeszycie)

Zadania matematyczne dla Oli , Michała i Niny

Zadania dla Karola, Marcela i Norberta
23+15=…… 25+13= …..

27+3= ….. 32+12=…… 35+12=…… 40-12= ……

niemiecki:
WITAM DZIECI, CO U WAS SŁYCHAĆ? MAM NADZIEJĘ, ŻE WSZYSTKO W PORZĄDKU , I ŻE JESTEŚCIE
WSZYSCY ZDROWI. PRZYGOTOWAŁAM DLA WAS LEKCJE POWTÓRZENIOWĄ TZN. ŻE POWTÓRZYCIE
SOBIE SŁÓWKA Z J. NIEMIECKIEGO. MAM NADZIEJĘ, ŻE NIEDŁUGO SPOTKAMY SIĘ W SZKOLE I
RAZEM POTRENUJEMY SŁÓWKA
ZAPISZCIE W ZESZYTACH TEMAT I POLECENIE:
TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI -ZAIMKI OSOBOWE
POLECENIE PRZEPISZ DWUKROTNIE DO ZESZYTU W J.POLSKIM I J.NIEMIECKIM SŁÓWKA:
ICH-JA
DU-TY
ER-ON
SIE-ONA
ES-ONO

WIR-MY
IHR-WY
SIE-ONI, ONE, PAN,PANI.
ZAUWAŻCIE ,ŻE SŁÓWKO „SIE” WYSTĘPUJE W L.POJEDYŃCZEJ I L.MNOGIEJ. OD ODMIANY
CZASOWNIKA ZALEŻY, KTÓRGO „SIE” UŻYJEMY.

religia:
KATECHEZA
TEMAT: MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maryja jest najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych problemach
mówi Jezusowi i prosi by On nam pomagał. Maryja zawsze wspierała Jezusa. Gdy Jezus
umierał na krzyżu, nie było przy Nim tych, którym przywrócił zdrowie, którym wyświadczał
dobro. Uciekli również Jego uczniowie. Została tylko Maryja oraz najmłodszy z uczniów – Jan.
Jezus widząc swoją Matkę i ukochanego ucznia – Jana, w słowach „Oto Matka Twoja” wskazał
Janowi, że Maryja będzie matką wszystkich ludzi.

W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją oddajemy
cześć dobremu Bogu. W Polsce najbardziej znane są: Jasna Góra, Licheń, Gietrzwałd,
Limanowa, Święta Lipka oraz Rokitno, gdzie znajdują się Jej obrazy lub figury.
Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy Jej
obrazie lub figurze
Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice
Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego to Jasna Góra,
nazywana często duchową stolicą Polski. Jest to klasztor położony na wzgórzu zwanym Jasną
Górą w mieście Częstochowa.
Wiemy, że stolicą Polski jest Warszawa, wcześniej był nią Kraków. Jasna Góra jednak zawsze
była miejscem, gdzie Polacy spotykali się ze swoją Matką. Tam czuli się wolni, nawet wtedy,
gdy Polska była w niewoli.
OPOWIADANIE
Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli
uciec. Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą obraz
z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo zniszczony obraz wrócił do klasztoru. Król Polski
zajął się jego odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym malarzom. Ci jednak w żaden
sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych cięciem szabli. I tak nawet do dzisiaj
możemy je oglądać.
Maryja ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi,
a szczególnie na tych, którzy się modlą razem z Nią. Polacy bardzo polubili tę twarz Maryi.
Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich kłopotach i zmartwieniach. Do Niej
zwracali się również wtedy, gdy na nasz kraj napadli wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo
szybko zdobyli Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do Jasnej Góry. Był to już ostatnie ważne
miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk szwedzkich.
Na szczycie natomiast tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni
i skończyła się zwycięstwem rycerzy Maryi. Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała
Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się wolnością, a król
ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu
uroczyste ślubowanie. Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do apelu, śpiewając o godzinie
21:00 „Maryjo Królowo Polski...”.

Odpowiedz na pytania:
1.

Które sanktuarium maryjne nazywamy duchową stolicą naszej Ojczyzny?

2.

Dlaczego na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej widoczne są rysy?

3.

Dlaczego król Polski ogłosił Maryję Królową naszej Ojczyzny?

logopedia: Ola J., Nina R., Michał R.- prow. p. Masiuk
Ola J. Nina R.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE ROZPOZNAWANIE , NAZYWANIE ,UTRWALANIE
RZECZOWNIKÓW, STOSUNKÓW PRZESTRZENNYCH ( ZA , POD, NA , OBOK, ) ROZUMIENIE
PYTAŃ ,POPRAWNĄ WYMOWĘ WYRAZÓW.

RODZICU. NIECH NINA PRZYJRZY SIĘ OBRAZKOWI I ODPOWIE NA PYTANIA CAŁYM ZDANIEM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CO LEŻY NA PIERWSZEJ PÓŁCE? ( NA PIERWSZEJ PÓŁCE LEŻY : PIŁKA, MIŚ, KLOCKI)
CO LEŻY OBOK MISIA? ( OBIK MISIA LEŻĄ KLOCKI)
CO LEŻY NA DRUGIEJ PÓŁCE? ( NA DRUGIEJ PÓŁCE LEŻY : CIĘŻARÓWKA, PIŁKA)
CO LEŻY NA CZWARTEJ PÓŁCE? ( NA CZWARTEJ PÓŁCE LEŻY: LOKOKOTYWA I KLOCKI)
CO LEŻY POD CZWARTĄ PÓŁKĄ?( POD CZWARTĄ PÓŁKĄ LEŻĄ :BUTY I KAPCIE)
CO LEŻY NA TRZECIEJ PÓŁCE? NA TRZECIEJ PÓŁCE LEŻĄ :KSIĄŻKI , LALKA , AUTO)
CO LEŻY OBOK LALKI PO PRAWEJ STRONIE? ( OBOK LALKI LEŻY AUTO)
CO LEŻY W SZAFIE : OWOCE, UBRANIA ,WARZYWA , ZABAWKI?( W SZAFIE LEŻĄ
ZABAWKI).

RODZICU. NIECH DZIECKO NAPISZE W ZESZYCIE NASTĘPUJĄCE WYRAZY I WYKLASZCZE
SYLABY : AU TO, BU TY, PIŁ KA, KLOC CKI, KSIĄŻ KI, KAP CIE. MIŁEJ PRACY.

Michał R.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIM TEKSTU,, ZAKUPY ‘’.ROZUMIENIE PYTAŃ.
UTRWALANIE NAZW RZECZOWNIKÓW ORAZ CZASOWNIKÓW. CZYNNOŚCI.POPRAWNĄ WYMOWĘ
WYRAZÓW.

RODZICU. NIECH MICHAŁ POD TWOJĄ KONTROLĄ PRZECZYTA TEKST,,ZAKUPY’. WYPISZE NAZWY
PRODUKTÓW I ODPOWIE USTNIE NA PYTANIA ( CAŁYM ZDANIEM) :
1.KTO ROBI ZAKUPY? ( ZAKUPY ROBIĄ ……..)
2.CO KUPIŁ TATA? ( TATA KUPIŁ……)
3.CO TATA WKŁADA DO WÓZKA ?( TATA WKŁADA DO KOSZYKA …..)
4. JAKIE ZAKUPY SĄ JUŻ W WÓZKU? ( W WÓZKU SĄ JUŻ …….)
5.CO MAJA WKŁADA DO KOSZYKA? ( MAJA WKŁADA DO KOSZYKA……….)
6. CO POKAZUJE FILLIP? (FILIP POKAZUJE ………)
7. CO MA W RĘCE TATA? ( TATA W RĘCE MA ……….)

RODZICU.NIECH MICHAŁ ZROBI WSPÓLNIE Z TOBĄ ZAKUPY. UTRWALI NAZWY PRODUKTÓW.
PAMIETAJ MICHAŁ O ZAŁOŻENIU MASECZKI. MIŁEJ PRACY.

Tomatis: Karol B. -prow. p. Bartkowiak
Przeczytaj polecenia i wykonaj zadania.

1. Odczytaj i zapisz godziny.

2. Dzieci wzięły udział w turnieju piłki nożnej. Turniej rozpoczął się o godzinie 11.25, a
zakończył się dwie godziny później. O której godzinie zakończył się turniej? Zaznacz zegar,
który wskazuje właściwą godzinę.

terapia ruchowa: Norbert- prow. p. Hendzak
Temat: Ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność fizyczną.
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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok, w jednej dłoni
woreczek lub inny przedmiot. Głowa
uniesiona, wzrok skierowany w
podłogę. Pod brzuchem w okolicy pępka
zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch:
Przeniesienie wyprostowanych rąk w tył
i przeniesienie woreczka z ręki do ręki
nad biodrami. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy.
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.- Podpór tyłem.
Ruch: Chód na czworakach w różnych
kierunkach ok 20-30 sekund.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane złączone. Ręce wzdłuż
tułowia. Głowa uniesiona, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicy pępka zrolowany kocyk lub
ręcznik.
Ruch: Naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia klatka
piersiowa powinna przylegać do
podłogi.
Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż.
Woreczek lub książka ułożona na
kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.
Ruch: wytrzymaj w tej pozycji ok. 3-6
sekund. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
lewą i prawą nogą.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi ugięte
w kolanach. Dłonie oparte na podłodze z
tyłu. Ruch: Przejście do siadu prostego,
wysunięcie nóg w przód i powrót do
siadu skulnego. Powtórzenia: 2 serie
po 5 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.

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.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP. Warszawa 1988 r.

terapia ruchowa: Michał R. -prow. p. Ziętal
Ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości w stawach kręgosłupa.
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
1.
Pozycja wyjściowa - stanie. Ręce
2 serie po 5
wyprostowane wyciągnięte w górę.
powtórzeń
P.W. Ruch –skłon tułowia w przód,
pozycja
wytrzymać 3 sek. 3 i powrót do P.w.
wyjściowa.
RR –
2.
P.w. - siad rozkroczny, nogi ugięte.
ramiona
2 serie po 5 NN -nogi
Ręce w pozycji „skrzydełek”
powtórzeń
LN - lewa
Ruch - opad tułowia w przód noga
wytrzymać. Jednocześnie rozluźnić
PN - prawa
mięśnie grzbietu odcinka
noga
lędźwiowego.
3.

4.

5.

6.

7.

P.w. - siad prosty, rozkroczny. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w górę.
Ruch - skrętoskłony tułowia,
dotknięcie dłońmi do jednej nogi. LN
i PN.
P.w. - siad skrzyżny. W dłoniach
trzymana oburącz laska.
Ruch - przeniesienie laski na plecy
(za głowę) wytrzymanie w tej pozycji
licząc do pięciu, a następnie
przeniesienie laski do pozycji
wyjściowej.
P.w. - leżenie tyłem. Jedna noga
wyprostowana leży na podłodze,
druga noga ugięta, kolano
przyciągnięte do klatki piersiowej.
Ręce trzymają kolano nogi ugiętej.
Ruch - przyciąganie rękoma kolano
ugiętej nogi do klatki piersiowej.
P.w. - leżenie tyłem. Nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze. Ręce w
pozycji „skrzydełek” leża na
podłodze.
Ruch - przyciąganie kolan do klatki
piersiowej.
P.w. - leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane, leżą na podłodze przy
biodrach.
Ruch -wdech nosem, z przesunięciem
rąk po podłodze w stronę głowy, a
następnie wydech ustami.

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych.

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

5
powtórzeń

EEG - Ola J. Nina R. -prow. p. Onuchowska
Rewalidacja-zadania
Temat:Wiosna-sad opr.K.O
1. Rodzicu prosze odczytaj dziecku polecenie. Przeczytaj tekst.
WIOSNA W SADZIE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio
dobranymi wyrazami poniżej. Pamiętaj o przcinkach.

W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:
……………………………………………………………………………………
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE:
…………………………………………………………………………………
jabłonie, agrest, grusze, czereśnie, wiśnie, porzeczki, morele, maliny.

PIĄTEK
temat ośrodka dziennego: Nowalijkowe wspaniałości
edukacja wczesnoszkolna:
Nowalijki to młode świeże warzywka, które rosną pierwsze w naszych
ogrodach. Pamiętacie, że trzeba jeść warzywa. Mają dużo witamin.

Jakie warzywa widzimy na zdjęciu? Tak, przepisz je teraz w liniaturze
rzodkiewka

………………………………………………………………

pomidor

………………………………………………………………

szczypiorek

………………………………………………………………

sałata

……………………………………………………………..

marchewka ………………………………………………………………
Pokoloruj pęczek rzodkiewki. Dokładnie zastosuj kolory.

Uzupełnij wyrazy:
……….odkiewka

sz………ypiorek

o……..órek

po……..idor

mar……..ewka
ce……..ula

sa……..ata
se……..er

podpowiedź: cz, ch, rz, b, l, m, ł, g.
Wykonaj polecenie wg karty.

Zrób z pomocą bliskich kolorowe kanapki. Użyj nowalijek. Wyślij mi zdjęcie.

zadanie dla Michałka, Oli i Niny

zadanie dla Marcela, Norberta i Karola

edukacja muzyczna:
Gra na instrumentach perkusyjnych (nasze paluszki i nóżki) do piosenki „Była
sobie żabka mała” –
link https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI

EEG: Ola J. Nina R. Norbert Z. - prow. p. Onuchowska
Rewalidacja-zadania
Temat:Wiosna-sad opr.K.O

1.
Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Do podanych wyrazów
w liczbie mnogiej dopisz wyrazy w liczbie pojedyńczej, według wzoru.

JABŁONIE- jedna

jabłoń

CZEREŚNIE - jedna

…………

GRUSZE-

jedna

………….

MORELE -

jedna ………….

WIŚNIE-

jedna

………….

PORZECZKI - jedna ………….

2. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe.
Zadaniem jest wykreślenie wszystkich samogłosek I zapisanie ich, tyle razy, ile
razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y(a,e,i,o,u,y)
Wzór- t, c, y, r, y, g, y, – y,y,,y
a, b, a, c, a, w, a, p, r, a- ……………………………
c, u, s, u, u, t, d, u , p, uw, o, z, o, f, o, o, s, d, o-

……………………………
……………………………

s, e, e, ,e , r, t, e, e, k, e- ………………………………

Tomatis- Karol B. - prow. p. Bartkowiak
Temat: Wiosna – tabelka.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Pomóż odczytać wyrazy.
1. Uporządkuj nazwy zwierząt, wpisz wyrazy do tabeli.

BOCIAN, LIS, NIEDŹWIEDŹ, KURA, MUCHA, PSZCZOŁA,
CHSZĄSZCZ, SARNA, KOŃ, SROKA, SZPAK, MOTYL
SSAKI

PTAKI

OWADY

………………...

………………...

………………...

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

2. Narysuj oznaki wiosny.

