TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : CO SŁYCHAĆ NA ŁĄCE?
PONIEDZIAŁEK 11.05.2020r.

RELIGIA
TEMAT: SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów Matki Bożej.
Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma także
najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z wizerunkiem
Matki Bożej.
1. Częstochowa

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje
się już od ponad 600 lat obraz Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej
pielgrzymek zmierza tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15
sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II
odwiedził to miejsce sześciokrotnie.

Zadanie
Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej https://www.youtube.com/watch?v=4v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość?
2.

Licheń

Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu.
Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE

3.

Rokitno
Powyższe zdjęcie przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym
diecezjalnym sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym
tle z charakterystycznym odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską
nazywamy Cierpliwie Słuchającą.
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu.
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk

Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?
Drogi Rodzicu! Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie
filmiku.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Kolory łąki
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ
Drogi Rodzicu! Przeczytaj dziecku wierszyk, a następnie posłuchajcie piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
WIOSENNA ŁĄKA
Zbigniew Baryła
Wiosenna łąka w promieniach słońca
cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
a w trawie świerszcze koncerty grają.
Rosną na łące białe stokrotki,
wierzby nad rzeką pokryły kotki.
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
do gniazd dla piskląt znoszą robaki.
Żółte kaczeńce na łące kwitną,
niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
zbierają nektar, miód produkują.
Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
na noskach dzieci są pierwsze piegi.
Cieszą się dzieci i ziemia cała,
że wiosna do nas już zawitała.

Daniel (i dla chętnych) 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ

WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
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

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Zegar .Dziecko siedzi w siadzie
skrzyżnym( po turecku ). Skłony głowy w bok
(w prawo i w lewo); skłony w przód i tył.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Taniec na kocyku.
Dziecko stoi na kocyku. Poprzez
szybkie skręty tułowia przesuwa się do
przodu.

Ćw. 2 Toczący pień. Dziecko leży na podłodze
z wyprostowanymi i złączonymi nogami i RR w
górze .Dziecko przetacza się raz w lewa stronę Ćw.6 Dziecko odbija piłkę od podłogi i
raz w prawa stronę.
przebiega pod nią.

Ćw. 3 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w
przysiadzie. Trzymając się kolan przetaczają się
na plecy, a następnie starają się wrócić do
przysiadu.

Wykonujemy 4 –
6 powtórzeń
każdego
ćwiczenia
Ćw.7 Dziecko przekłada piłkę z ręki do
reki tak, aby krążyła wokół bioder
(w L i P stronę)

Ćw. 4 Dziecko siedzi w rozkroku. Wykonuje
skręt T w prawo kładzie piłkę za swoimi
plecami i robi skręt T w lewo z zabiera piłkę. (
L i P).
Ćwiczenia oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Leżenie na brzuchu, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą.
2. Mocne dociski stawów kończyn górnych i dolnych.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj również opuszki palców do
odciskania śladów.
2. Mocne dociski stawów kończyn górnych i dolnych.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Chodzenie na boso po ryżu, różnych gąbkach, grochu (tor sensoryczny przygotowany przez rodziców).
2. Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj również opuszki palców do
odciskania śladów.

LOGOPEDIA
GRZEGORZ Ł.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE URTWALENIE NAZW RZECZOWNIKÓW I ŚWIADOME WSKAZYWANIE
(NAZYWANIE) ZABAWKI , PRZEDMIOTU ORAZ UZYSKANIE ODPOWIEDZI OD DZIECKA NA PYTANIE:
GDZIE JEST? POKAŻ

ZADANIE 1.
MAMA ZADAJE PYTANIE :
1.GRZESIU POKAŻ GDZIE JEST BALON ( DZIECKO WSKAZUJE PALCEM NA DANY OBRAZEK -TU JEST
BALON )
2.GRZESIU POKAŻ GDZIE JEST JAJKO ?( DZIECKO WSKAZUJE PALCEM DANY OBRAZEK- TU JEST
JAJKO)…….
PIŁKA, BANAN, TELEFON, KWIATEK, SAMOLOT, JABŁKO, MIŚ, AUTO, MOTYL.

ZADANIE 2.
MOŻNA WYDRUKOWAĆ KOMPLET ,,MEMEORY’’DLA DZIECKA I MAMY.MAMA UKŁADA PRZED
DZIECKIEMW W RZĘDZIE DOWOLNY ZESTAW OBRAZKÓW ( ILOŚC ZALEŻNA OD POZIOMU
UMIEJĘTNOŚCI I KONCENTRACJI DZIECKA -MOŻNA ZACZĄĆ OD 3 I STOPNIOWO ZWIĘKSZAĆ
LICZBĘ ELEMENTÓW).DZIECKO MA ODNALEŻĆ TAKI SAM OBRAZEK I POŁOŻYĆ POD SPODEM.
MAMA MÓWI :- POSZUKAJ GDZIE JEST TAKI SAM OBRAZEK?
RODZICU. POBAW SIĘ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM.POCHWAL.

WTOREK 12.05.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Biedroneczki są w kropeczki

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ
Drogi Rodzicu! Powiedz dziecku, że obrazek przedstawia łąkę. Omówcie wspólnie, co widzicie na obrazku poniżej.
Nazwijcie owady i inne zwierzęta, które znacie. Proszę, żeby dziecko je wskazywało  Możecie również policzyć, ile
jest na obrazku np. mrówek, tulipanów, biedronek, bocianów, kamyków w strumyku itp. Powodzenia! 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Daniel, Oliwier – Karta pracy nr 8

TERAPIA RUCHOWA
GRZEGORZ Ł.
Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
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 ćwiczy z dzieckiem. ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE!
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) P.w.- Siad skrzyżny,
ręce oparte na kolanach. Ruch:
Wdech-wyprost tułowia i
uwypuklenie klatki piersiowej, a
następnie wydech z opuszczeniem
głowy. Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce w
skrzydełka. Rodzic z lewej i z prawej
strony trzyma wstążki (tasiemki) .
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem
głowy w bok a następnie
dmuchnięcie na wstążkę.
Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny, na stole stoi zapalona
świeca. Ruch: Wdech nosem, a
następnie wydech ustami ze
zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60
sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Ćw. nr 4) P.w.- P.w.-Siad na
krzesełku. Na stole naczynie z wodą.
W wodzie zanurzona rurka. Ruch:
Wdmuchiwanie powietrza do wody
przez rurkę. Powtórzenia: 2 serie po
3 powtórzenia, między seriami ok.
60 sekund przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Bibliografia: 1. Wilczyński J..: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Jedna ręka leży na klatce na
klatce piersiowej, druga dłoń na brzuchu.
Ruch:Wdech- nosem dłoń na brzuchu
unosi się a następnie wdech ustami-dłoń na
brzuchu opada wraz z brzuchem.
Powtórzenia: 2 serie po 3 powtórzenia,
między seriami ok. 60 sekund przerwy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w bok leżą na podłodze. Ruch:
Wdech nosem, a następnie wydech ustami,
z objęciem uciskiem rękoma klatkę
piersiową. Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60 sekund
przerwy. Uwagi: Między kolejnymi ćw. 23 minuty przerwy.
Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w siadzie
klęcznym, z dłońmi opartymi na klatce
piersiowej dziecka. Ruch: Wdech nosem,
rodzic uciskając klatkę piersiową dziecka
utrudnia wdech. Na „szczycie” wdechu
rodzic zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie przedłużony
wydech ustami. Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60 sekund
przerwy. Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3
minuty przerwy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w siadzie
klęcznym, z dłońmi opartymi na klatce
piersiowej dziecka. Ruch: Wdech nosem, a
następnie wydech ustami. Rodzic uciskając
klatkę piersiową dziecka wspomaga
wydech. Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok. 60 sekund
przerwy. Uwagi: Między kolejnymi ćw. 23 minuty przerwy.

TERAPIA RUCHOWA
DAWID K.
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.
Opis ćwiczenia
Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce i
1.
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
2.
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
3.
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
4.
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.

Czas
4- 5 minut

4- 5 minut
4-5
powtórzeń

15- 20
minut

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

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
DAWID K.
1. Dotykanie głowy, masowanie, wykorzystanie grzebienia, szczotek do włosów, suszenie włosów suszarką.
2. Zabawy z latarką. Włączanie latarki w zaciemnionym pomieszczeniu- śledzenie wzrokiem cieni

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Próby nadmuchania balona.
2. Zabawy naśladowcze- rodzic prosi dziecko, żeby wykonało taki sam ruch przy dźwiękach muzyki.

ŚRODA 13.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pszczoły dają miód
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Wytnij i wklej obrazki do odpowiedniego zbioru, a następnie przelicz i wklej odpowiednią cyfrę.

KWIATY

MAJĄ SKRZYDŁA

2
4

6
5

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Narysuj po śladzie, a następnie pokoloruj obrazek.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! To zadanie polega na degustacji miodu. Zakryj oczy dziecku i daj jemu skosztować miodu. Dziecko
postara się odgadnąć, co takiego zjadło  Jeśli dziecko nie mówi, to wystaw kilka różnych słoiczków na stole, a
dziecko niech wskaże odpowiedź. Proszę również, jeśli dziecku zasmakowało, żeby na kolację zjadło chlebek z
miodem lub wypiło herbatę z miodem.  Smacznego! 

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
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
– Siad skrzyżny, stopy podeszwami
opierają się o siebie, dłonie
nachwytem obejmują grzbiet stóp.
Ruch- Rozpieranie kolan łokciami
rozsuwanymi na zewnątrz,
z niewielkim opadem tułowia w
przód Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny,
dłonie na kolanach, ramiona ugięte
pod kątem prostym w stawach
łokciowych.
Ruch- Spychanie kolan w dół
ciężarem ciała i siłą ucisku rąk.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny krążek
tależ z kulkami zrobionymi z bibuły
lub papieru, trzymany oburącz przed
twarzą na lini brody. Ruch- Wdech
nosem i zdmuchniecie kulek papieru.
Powtórzenia: 3 powtórzenia.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja Wad Postawy. WSiP.
2. Malina H.: Wady Kończyn Dolnych. Kraków 1996 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad na krześle
(wysokość siedziska determinuje
stopień trudności ćwiczenia: im jest
niższe, tym trudniej), poduszeczka
między kolanami. Ruch-Wznos rąk
w gorę z jednoczesnym powstaniem
do pozycji wyprostowanej. a
następnie powrót do pozycji
wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana
były rozchylone na zewnątrz i stopy
były złączone.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle (po
stawy kolanowe), poduszeczka
między kolanami. Ruch- Pełny
wyprost nóg z jednoczesnym
zgięciem grzbietowym stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle,
trzymając woreczek palcami stóp lub
inny przedmiot. Ruch- Rzut
woreczka lub innych rzeczy do
koszyka lub kubełka.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie.
Ruch- Marsz po linii prostej na
odcinku ok. 2 metrów: a) wykroczny;
b) skrzyżny w przód, tak by stopa
brzegiem zewnętrznym dotykała
linii. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

TERAPIA RUCHOWA
GRZEGORZ Ł.
Temat: Ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski
gimnastycznej.
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 ćwiczy z dzieckiem. ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij.
siad skrzyżny, na stole stoi zapalona
Wyprostuj się, głowę ustaw w
świeca. Ruch- Wdech nosem, a
przedłużeniu tułowia, złącz łopatki,
następnie wydech ustami ze
napnij brzuch. Ruch- Unieś kij w
zdmuchnięciem świeczki.
górę, do wysokości barków..
Powtórzenia: 3 razy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Złap kij na
siad skrzyżny. Ustaw kij pionowo
wysokości barków. Ruch- Wykonaj
opierając o podłogę. Wyprostuj
ruchy takie jak przy wiosłowaniu.
plecy, głowę ustaw dokładnie w
Pamiętaj o utrzymaniu prawidłowej
przedłużeniu tułowia. Chwyć kij na
postawy ciała. Powtórzenia: 2
wysokości barków. Ruch- Dociśnij
serie po 6 razy. Uwagi: Rodzic
kij do podłogi i utrzymaj tę pozycję
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.
przez ok. 4-6 sek. łopatki skieruj w
dół. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny, rodzic trzyma
siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij.
tasiemkę przed ustami dziecka.
Wyprostuj się, głowę ustaw w
Ruch- Wdech nosem, a następnie
przedłużeniu tułowia, patrz przed
silne dmuchnięcie w tasiemkę.
siebie. Ruch- Unieś kij w górę, nad
Powtórzenia: 3 razy.
głowę i opuść. Powtórzenia: 2 serie
Uwagi: Można użyć banki mydlane.
po 5 razy. Uwagi: Rodzic prowadzi
i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Złap kij poziomo na
siad skrzyżny. Wyprostuj się, głowę
wysokości barków. Ruch- Prowadź
ustaw w przedłużeniu tułowia,
kij w prawo, jednocześnie skręcając
chwyć kij poziomo za oba końce .
głową w przeciwną stronę.
Ruch- Prowadź kij w prawą stronę,
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
jednocześnie skręcając głową
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
przeciwnym kierunku.
obie strony. Pamiętaj aby nie unosić
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
barków i zachować wyprostowaną
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
sylwetkę. Rodzic prowadzi i
obie strony. Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
wspomaga ruch dziecka.
Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

TERAPIA RUCHOWA
DAWID K.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
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
– Siad skrzyżny, stopy podeszwami
opierają się o siebie, dłonie
nachwytem obejmują grzbiet stóp.
Ruch- Rozpieranie kolan łokciami
rozsuwanymi na zewnątrz,
z niewielkim opadem tułowia w
przód Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny,
dłonie na kolanach, ramiona ugięte
pod kątem prostym w stawach
łokciowych.
Ruch- Spychanie kolan w dół
ciężarem ciała i siłą ucisku rąk.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny krążek
tależ z kulkami zrobionymi z bibuły
lub papieru, trzymany oburącz przed
twarzą na lini brody. Ruch- Wdech
nosem i zdmuchniecie kulek papieru.
Powtórzenia: 3 powtórzenia.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja Wad Postawy. WSiP.
2. Malina H.: Wady Kończyn Dolnych. Kraków 1996 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad na krześle
(wysokość siedziska determinuje
stopień trudności ćwiczenia: im jest
niższe, tym trudniej), poduszeczka
między kolanami. Ruch-Wznos rąk
w gorę z jednoczesnym powstaniem
do pozycji wyprostowanej. a
następnie powrót do pozycji
wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana
były rozchylone na zewnątrz i stopy
były złączone.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle (po
stawy kolanowe), poduszeczka
między kolanami. Ruch- Pełny
wyprost nóg z jednoczesnym
zgięciem grzbietowym stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle,
trzymając woreczek palcami stóp lub
inny przedmiot. Ruch- Rzut
woreczka lub innych przedmiotów do
koszyka lub kubełka.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie.
Ruch- Marsz po linii prostej na
odcinku ok. 2 metrów: a) wykroczny;
b) skrzyżny w przód, tak by stopa
brzegiem zewnętrznym dotykała
linii. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

AAC / LOGOPEDIA
MICHAŁ M.
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO
POLE OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ
DZIECKO, ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I
UŁOŻYŁO TAKI SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE. TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE W
OKIENKU ŚRODKOWYM. KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ
STRONIE W OKIENKU NA DOLE.DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA,
WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ SAMEJ WIELKOŚCI I KOLORU.

IDENTYFIKACJA SYMBOLI -OWADY SPOSTRZEGANIE WZROKOWE

DROGI RODZICU ! Poproś dziecko, aby połączyło symbol z odpowiednim obrazkiem. Pomóż dziecku
narysować łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka.

1.

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2 , a następnie wskazanie takich
zwierzątek , które znajdują się na obrazku numer 1.

AAC / LOGOPEDIA
OLIWIER S., GRZEGORZ Ł.
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO
POLE OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ
DZIECKO, ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I
UŁOŻYŁO TAKI SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE. TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE W
OKIENKU ŚRODKOWYM. KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ
STRONIE W OKIENKU NA DOLE.DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA,
WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ SAMEJ WIELKOŚCI I KOLORU.

CZWARTEK 14.05.2020r.
WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: piłka; gazeta
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję
Treść zajęć
Rozgrzewka

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

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty
do palców i z powrotem. PN i LN.

Ćw.2 Połóż środek stopy na piłeczce i tocz piłeczkę wykonując stopą ruchy
okrężne raz w jedną, raz w drugą stronę. PN i LN.

Wykonujemy 6-10
Ćw.3 Połóż wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj piłeczkę od pięt
powtórzeń każdego
do palców i z powrotem. PN i LN.
ćwiczenia

Ćw.4 Połóż zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj ją od pięty do
palców i z powrotem. PN i LN.

Ćw.5 Uformuj kulkę z papieru stopami.

Ćw.6 Rozprostuj kulę z papieru.

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

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Innowacja metodyczna „Mówię Makatonem”.
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ

Powtórzenie poznanych wcześniej gestów. P.S. Bardzo proszę o systematyczne powtarzanie gestów, a nawet
używanie ich w życiu codziennym. To pozwoli utrwalić je zarówno Wam, drodzy rodzice, jak i dzieciom. A
później to już wejdzie w nawyk 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Nowy gest – MOTYL

RELIGIA
TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy zdarzy
nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet nazywa je po
imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym
wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i pasterza.
Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki!
Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje
zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje
rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 lub
obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! ☺
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?

- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się
od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce,
abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go kochamy i
chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
∙ Przeproszę za zło
∙ Modlitwa
∙ Dobre uczynki
∙ Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy
się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
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

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

Czas
4- 5 minut

4- 5 minut

4-5
powtórzeń

15- 20
minut

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.

LOGOPEDIA
DAWID K.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE URTWALENIE NAZW RZECZOWNIKÓW I ŚWIADOME WSKAZYWANIE
(NAZYWANIE) ZABAWKI , PRZEDMIOTU ORAZ UZYSKANIE ODPOWIEDZI OD DZIECKA NA PYTANIE :
GDZIE JEST? POKAŻ

ZADANIE 1.
MAMA ZADAJE PYTANIE :
1.DAWID POKAŻ GDZIE JEST BALON ( DZIECKO WSKAZUJE PALCEM NA DANY OBRAZEK -TU JEST
BALON )
2.DAWID POKAŻ GDZIE JEST JAJKO ?( DZIECKO WSKAZUJE PALCEM DANY OBRAZEK- TU JEST
JAJKO)…….
PIŁKA, BANAN, TELEFON, KWIATEK, SAMOLOT, JABŁKO, MIŚ, AUTO, MOTYL.
ZADANIE 2.
MOŻNA WYDRUKOWAĆ KOMPLET ,,MEMEORY’’DLA DZIECKA I MAMY.MAMA UKŁADA PRZED
DZIECKIEMW W RZĘDZIE DOWOLNY ZESTAW OBRAZKÓW ( ILOŚC ZALEŻNA OD POZIOMU
UMIEJĘTNOŚCI I KONCENTRACJI DZIECKA -MOŻNA ZACZĄĆ OD 3 I STOPNIOWO ZWIĘKSZAĆ
LICZBĘ ELEMENTÓW).DZIECKO MA ODNALEŻĆ TAKI SAM OBRAZEK I POŁOŻYĆ POD SPODEM.
MAMA MÓWI :- POSZUKAJ GDZIE JEST TAKI SAM OBRAZEK?
RODZICU. POBAW SIĘ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM.POCHWAL.

LOGOPEDIA
PIOTR Ł.
DROGA MAMO.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE SAMOGŁOSEK ( ROZPOZNAWANIE, WSKAZYWANIE,
NAZYWANIE, POWTARZANIE), ROZPOZNAWANOE OBRAZKÓW, ŁĄCZENIE OBRAZKA ZE SŁOWEM,
UZYSKANIE ODPOWIEDZI OD DZIECKA NA ZADANE PYTANIE : POKAŻ GDZIE JEST?

ZADANIE 1.
MAMA ZADAJE PYTANIE :
1.PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST POPUGA ,,ARA’’(DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK- TU
JESTPAPUGA ARA)
2. PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST OSA ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST OSA )
3.PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST UFO ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK- TU JEST UFO)
4. PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST UDO (DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST UDO)
ZADANIE 2.
MAMA ZADAJE PYTANIA:
1. PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST ,,O’’( DZIECKO WSKAZUJE SAMOGŁOSKĘ I MÓWI – TU JEST
,,O’’)
2. PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST ,,U’’( DZIECKO WSKAZUJE SAMOGŁOSKĘ I MÓWI – TU JEST ,,U’’)
WYPOWIADAJĄC PRZEZ DZIECKO SAMOGŁOSKĘ ,,A’’I ,,U’’ MOŻNA JĄ PRZECIĄGAĆ:
AAAAAAAAAAAAA, UUUUUUUUUUUUUUU
3.
MOŻNA WYKLASKAĆ SYLABY: A RA, U DO, U FO, O SA( PRZECIĄGAJĄC AILUB O)

LOGOPEDIA
MICHAŁ M.
DROGA MAMO.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE SAMOGŁOSEK ( ROZPOZNAWANIE, WSKAZYWANIE,
NAZYWANIE, POWTARZANIE), ROZPOZNAWANOE OBRAZKÓW, ŁĄCZENIE OBRAZKA ZE SŁOWEM,
UZYSKANIE ODPOWIEDZI OD DZIECKA NA ZADANE PYTANIE : POKAŻ GDZIE JEST?

ZADANIE 1.
MAMA ZADAJE PYTANIE :
1.MICHAŁ POKAŻ GDZIE JEST POPUGA ,,ARA’’(DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK- TU
JESTPAPUGA ARA)
2. MICHAŁ POKAŻ GDZIE JEST OSA ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST OSA )
3.MICHAŁ POKAŻ GDZIE JEST UFO ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK- TU JEST UFO)
4. MICHAŁ POKAŻ GDZIE JEST UDO (DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST UDO)
ZADANIE 2.
MAMA ZADAJE PYTANIA:
1. MICHAŁ POKAŻ GDZIE JEST ,,O’’( DZIECKO WSKAZUJE SAMOGŁOSKĘ I MÓWI – TU JEST
,,O’’)
2. MICHAŁ POKAŻ GDZIE JEST ,,U’’( DZIECKO WSKAZUJE SAMOGŁOSKĘ I MÓWI – TU JEST ,,U’’)
WYPOWIADAJĄC PRZEZ DZIECKO SAMOGŁOSKĘ ,,A’’I ,,U’’ MOŻNA JĄ PRZECIĄGAĆ:
AAAAAAAAAAAAA, UUUUUUUUUUUUUUU
3.
MOŻNA WYKLASKAĆ SYLABY: A RA, U DO, U FO, O SA( PRZECIĄGAJĄC AILUB O)

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Próby dmuchania piłeczki pingpongowej po stole.
2. Wchodzenie i schodzenie na dwa schody bez pomocy, bez barierki.

PIĄTEK 14.05.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Motyle fruwają wysoko

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko wycięło obrazki znajdujące się poniżej, a następnie przyklejcie je na łące zgodnie
z instrukcją poniżej.

MOTYL LECI WYSOKO OBOK SŁOŃCA, PSZCZOŁA SIEDZI NA BIAŁYM KWIATKU, ŚLIMAK
IDZIE PO ŚCIEŻCE, BOCIAN STOI PRZY WODZIE Z PRAWEJ STRONY, BIEDRONKA IDZIE PO
GÓRCE Z LEWEJ STRONY

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Ten tydzień zakończymy ruchem owadów na łące  Zapraszam do zabawy z dzieckiem 
Łąka
Autor: Bożena Forma

Celem zabawy jest pobudzanie wyobraźni dzieci oraz wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez przedstawienie
ruchem treści i uczestniczenia we wspólnej zabawie.
Nastaje piękny wiosenny dzień. Słońce ciepłymi promieniami ogrzewa
ziemię budząc przyrodę do życia. Wszyscy mieszkańcy łąki wykonują
swoje prace. Mrówki budują mrowisko.

- dziecko chodzi w różnych
kierunkach pokoju

Kiedy mrówki są zmęczone, wracają do mrowiska i odpoczywają.

- dziecko wraca na czworakach w
wyznaczone miejsce, kładzie się
na dywanie i przez chwilę
pozostaje w bezruchu

Pszczoły zbierają nektar, przenoszą pyłek fruwając z kwiatka na kwiatek.

- dziecko wyciąga ręce na boki i
małymi krokami przemieszczają
się w dowolnym kierunku po
pokoju naśladując głosy pszczół bzzzz

Powiał wiatr. Kwiaty i trawa kołyszą się w różne strony.

- zatrzymuje się, unosi ręce w
górę, kołysze nimi nad głową
równocześnie naśladując szum
wiatru - szuszuszu

Nagle pojawiają się piękne motyle.

- dziecko chodzi w miejscu, ręce
wyciągnięte na boki, wykonuje
powolne ruchy, unosi je w górę,
następnie powoli opuszcza
(naśladuje ruchy skrzydeł
motyla)

WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek; piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję
Treść zajęć
Rozgrzewka

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

Ćw.1 Toczenie piłki po jednej linii
przodem i powrót przodem po drugiej linii.
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.

Ćw.3 Toczenie piłki między liniami
przodem.
Ćw.4 Jw. toczenie tyłem.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Toczenie piłki po jednej linii
przodem
Ćw.6 Jw. po linii tyłem.

Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii
przodem .
Ćw.8 Jw. po linii tyłem.

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

LOGOPEDIA
OLIWIER S.
DROGA MAMO.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE RZECZOWNIKÓW I CZASOWNIKÓW : ŚWIADOME
WSKAZYWANIE (NAZYWANIE) DANEJ OSOBY I CZYNNOŚCI ORAZ UZYSKANIE ODPOWIEDZI OD
DZIECKA NA PYTANIE : KTO? CO ROBI?

MAMA ZADAJE PYTANIE :
1. OLIWIER POKAŻ : CO ROBI CHŁOPIEC ? CHŁOPIEC JE ( DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK,
MÓWI -CHŁOPIEC JE )
2. OLIWIER POKAŻ : CO ROBI TATA? TATA ŚPI ( DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK, MÓWI –
TATA ŚPI)
3. OLIWIER POKAŻ : CO ROBI DZIEWCZYNKA? DZIEWCZYNKA SIEDZI( DZIECKO WSAKZUJE
DANY OBRAZEK, MÓWI -DZIEWCZYNKA SIEDZI)
4. OLIWIER POKAŻ : CO ROBI DZIEWCZYNKA? DZIEWCZYNKA STOI ( DZIECKO WSKAZUJE
DANY OBRAZEK, MÓWI – DZIEWCZYNKA STOI)
5. OLIWIER POKAŻ : CO ROBI DZIEWCZYNKA ? DZIEWCZYNKA IDZIE( DZIECKO WSKAZUJE
DANY OBRAZEK, MÓWI – DZIEWCZYNKA IDZIE)
6. OLIWIER POKAŻ : CO ROBI MAMA? MAMA PIJE ( DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK,
MÓWI – MAMA PIJE)
7.
ZADANIE – ĆWICZENIE POLEGA NA ROZUMIENIU PYTANIA I ŚWIADOMYM WSKAZANIU
DANEJ CZYNNOŚCI. MOŻNA WYDRUKOWAĆ KARTĘ PRACY I POKOLOROWAĆ. JEST TO TAKŻE
ĆWICZENIE RZYGOTOWUJĄCE DO GLOBALNEGO CZYTANIA WYRAZÓW: IDZIE, SIEDZI, ŚPI, LEŻY,
STOI, PIJE,JE.

LOGOPEDIA
DANIEL D.
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 DANIEL POD TWOJĄ KONTROLĄ ODPOWIE USTNIE 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 ………)
MOŻECIE WSPÓLNIE POBAWIĆ SIĘ W ZABAWĘ ,,ZGADNIJ GDZIE LEŻY’’? I UTRWALAĆ PRZYIMKI :
NA, POD, ZA, W, OBOK, NAD.
MIŁEJ ZABAWY .

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Dotykanie głowy, masowanie, wykorzystanie grzebienia, szczotek do włosów, suszenie włosów suszarką.
2. Mocne dociski stawów kończyn górnych i dolnych.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
DAWID K.
1. Chodzenie na boso po ryżu, różnych gąbkach, grochu (tor sensoryczny przygotowany przez rodziców).

