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PONIEDZIAŁEK
rewalidacja Nina R. -prow. p. Łabuda

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

Marcel i Karol

Tomatis: Marcel R. -prow. p. Bartkowiak
Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe.

Przeczytaj i rozwiąż zadania. Zapisz równanie i odpowiedź.
1. Ula planuje kupno lalki za 15 zł. Ma już 8 zł. Ile jeszcze jej brakuje?

……………………………………………………………………………….

2. Ola miała się uczyć przez 30 minut. Uczyła się 15 minut. Ile jeszcze minut musi się uczyć
Ola?

………………………………………………………………………………..

3. Zosia ma 17 złotych. Dostała od taty jeszcze 2 zł. Ile pieniędzy ma Zosia?

…………………………………………………………………………………..

4. Zosia ma 18 złotych. Dostała od taty jeszcze 7 zł. Ile pieniędzy ma Zosia?

………………………………………………………………………………..

5. Kamila kupiła cukierki za 20 zł i czekoladę za 8 zł. Ile zapłaciła za słodycze?

……………………………………………………………………………………………………

terapia ruchowa: Norbert Z. -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.

Opis ćwiczenia
Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik,
ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni 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 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
jednoczesnym wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez
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.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
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 poprzecznie, 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.

Czas

4- 5 minut

4- 5 minut

4-5
powtórzeń

4.

15- 20
minut

ŚRODA
rewalidacja: Nina R.-prow. p. Łabuda

EEG: Norbert Z. - prow. p. Onuchowska
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.

Tomatis: Marcel R. Michał R. -prow. p. Bartkowiak
Marcel R.
Temat: Czytam ze zrozumieniem
1. Przeczytaj tekst i narysuj to, co narysował Tomek:
Tomek narysował samochód. On jest niebieski. Ma cztery czarne koła. W aucie jest kierowca.
Mężczyzna ma czarne włosy i okulary. Jedzie drogą, przy której rosną cztery drzewa. W
oddali widać dom i ogród.

2. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:
dobry-…………………………….
wysoki - …………………………
bogaty - ………………………….
twardy - ………………………….
smutny - …………………………
słodki - …………………………

Michał R.
Temat: Rozumiem, co słyszę.

1. Rodzicu, przeczytaj tekst i poproś, aby dziecko narysowało to, co narysował Tomek:
Tomek narysował samochód. On jest niebieski. Ma cztery czarne koła. W aucie jest kierowca.
Mężczyzna ma czarne włosy i okulary. Jedzie drogą, przy której rosną cztery drzewa. W oddali
widać dom i ogród.

2. Wstaw znaki < > =
7……. 8
8……. 10
3……. 10
5……. 5
9…… 3
5……. 2

logopedia: Karol B. Norbert Z. -prow. p. Masiuk
NORBERT Z. DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE DWUZNAKÓW W ZDANIACH ,,SZ’’
DZIECKO WYKONUJE ZADANIE WEDŁUG PODANEJ PRZEZ RODZICA INSTRUKCJ.
NORBERT , PROSZĘ WYKONAJ ĆWICZENIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.
1.WYTNIJ PROSTOKĄTY ZE ZDANIAMI .
2. PRZYJRZYJ SIĘ POSZCZEGÓLNYM OBRAZKOM.
3.CZYTAJ ZDANIA I DOPASUJ JE DO ODPOWIEDNICH OBRAZKÓW.
4.PRZYKLEJ POD OBRAZKAMI WŁAŚCIWE PODPISY.
5. POKOLORUJ OBRAZKI.

KAROL B.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE DWUZNAKÓW W ZDANIACH ,,SZ’’
DZIECKO WYKONUJE ZADANIE WEDŁUG PODANEJ PRZEZ RODZICA INSTRUKCJ.
KAROL , PROSZĘ WYKONAJ ĆWICZENIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.
1.WYTNIJ PROSTOKĄTY ZE ZDANIAMI .
2. PRZYJRZYJ SIĘ POSZCZEGÓLNYM OBRAZKOM.
3.CZYTAJ ZDANIA I DOPASUJ JE DO ODPOWIEDNICH OBRAZKÓW.
4.PRZYKLEJ POD OBRAZKAMI WŁAŚCIWE PODPISY.
5. POKOLORUJ OBRAZKI.

