TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : MOJA MAMA
PONIEDZIAŁEK 18.05.2020r.

RELIGIA
TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat.
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec Karol był
żołnierzem, a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach. Uczył się dobrze. W
niedzielę uczęszczał do parafialnego kościoła gdzie był ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą
bardzo lubił jeździć na nartach. Latem wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę.
Najczęściej stawał na bramce. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym księdzem i cudownym papieżem.
Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc Papieżem –
następcą św. Piotra, zauważał każdego człowieka.
W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do ponad 130 krajów,
w tym 9 razy odwiedził nasza Ojczyznę.
Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37. Był to
bardzo trudny czas dla ludzi na całym świecie.
Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św. Jana Pawła II
https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
a także o tym za co kochamy Jana Pawła II
https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY
Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w naszych rodzinach i
domach, gdyż Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.
Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II.
Zadanie dla ochotników
Narysuj bukiet kwiatów, który chciałbyś dać Janowi Pawłowi II w dniu Jego urodzin.
Kochane Dziecko, poproś swojego Rodzica by wysłał zdjęcie Twojej pracy do Twojego wychowawcy.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jak mama o mnie dba?
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
OLIWIER, DANIEL – Karta pracy nr 43 + wyrażenia z ramek
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko wycięło osobno każde zdjęcie , a następnie z twoją pomocą omówiło je
dopasowując przy tym odpowiednie wyrażenie (Co można robić z mamą?, Jak mama dba o mnie?). Proszę zdjęcia
wkleić do zeszytu i obok każdego przykleić odpowiedni opis.

JAK MAMA DBA O MNIE?

PRZYTULA MNIE
CHODZI NA SPACERY
GOTUJE I PIECZE
CZYTA MI KSIĄŻKI
KUPUJE MI
CIUCHY I ZABAWKI
CHODZI ZE MNĄ
DO KINA
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Posłuchajcie wspólnie piosenek dla mamy. Możecie również poprosić mamę i tatę do tańca 
https://www.youtube.com/watch?v=6ijHIMDp1N8 – to jedna z propozycji 

WYCH. FIZ.
Temat: Przetaczanie się po miękkim i twardym podłożu.
Przyrządy i przybory: skakanka; kocyk; szarfa: piłka.
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

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Toczący pień. Dziecko leży na
podłodze z wyprostowanymi i złączonymi
nogami i RR w górze .Dziecko przetacza się
raz w lewa stronę raz w prawa stronę.

Ćw.6 Huśtawka. Dziecko w siadzie
prostym. Wykonuje przetoczenie do leżenia
na plecach z nogami w górze, a następnie
powrót do siadu
( naśladowanie huśtawki )

Ćw.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma.
Ćw.7 Wycieraczki samochodowe. Dziecko
leży na plecach ze złączonymi i
Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej
wyprostowanymi nogami. Wykonuje
skakance(sznurku).Dziecko wykonuje obroty
przenoszenie nóg w prawo, następnie w
zwijając jednocześnie skakankę. Następnie
lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów: mały
toczy się w przeciwna stronę do
deszcz –wolno itd.
rozciągnięcia skakanki.

Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk.

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćwiczenie oddechowe
Ćw.5 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko
przysiadzie. Trzymając się kolan przetaczają wykonuje wdech nosem, a następnie silnie
się na plecy, a następnie starają się wrócić do dmucha na szarfę.
przysiadu.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Skakanie na nadmuchanym materacu( jeśli jest).
2. Skłony , skręty i kręcenie głową.
3. Kołysanie się do przodu, na boki: w leżeniu na plecach z nogami ugiętymi , skrzyżowanymi, przyciągniętymi
do klatki piersiowej.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. W klęku podpartym wykonujemy na przemian „koci grzbiet”, następnie „plecy zapadnięte (wklęsłe)”. (około
8 powtórzeń).
2. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a ono próbuje chodzić na rękach do przodu, do
tyłu, zmieniać kierunek

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Bierzemy piłkę, odbijamy ją o podłogę i łapiemy stojąc w miejscu. To samo ćwiczenie możemy wykonać w
ruchu.
2. Przygotowujemy podwyższenie (może to być stopień na schodach, mały niesuwający się taborecik
łazienkowy), wskakujemy obunóż na podwyższenie

LOGOPEDIA
GRZEGORZ Ł.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE ( WSKAZYWANIE RZECZOWNIKÓW),
USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ, ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE.NIECH GRZEGORZ
WSPÓLNIE Z TOBĄ ODSZUKA TAKII SAM OBRAZEK NARYSOWANY ZA POMOCĄ KROPEK.
MAMA NAZYWA A DZIECKO WSKAZUJE :
1.GRZESIU POKAŻ GDZIE JEST LALA?( KARTA 1)- KARTĘ 2 ZAKRYWAMY
GRZESIU ODSZUKAJ TAKI SAM OBRAZEK NARYSOWANY ZA POMOCĄ KROPEK,, LALA’’ ( GRZEŚ
ODSZUKUJE I WSKAZUJE – TU JEST LALA)
2.GRZESIU POKAŻ GDZIE JEST MIŚ?( KARTA1)
GRZESIU ODSZUKAJ TAKI SAM OBRAZEK NARYSOWANY ZA POMOCĄ KROPEK,, MIŚ ‘’ ( GRZEŚ ODSZUKUJE I
WSKAZUJE – TU JEST) I TAK POSTĘPUJEMY Z INNYMI OBRAZKAMI.
GRZESIU POKAŻ GDZIE JEST : PAJAC, AUTO, SAMOLOT, LOKOMOTYWA, BAŁWAN, STATEK, KRASNAL.
JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ, TO PROSZĘ MAMO WYDRUKUJ KARTĘ PRACY, NIECH GRZESIU RYSUJE PO
ŚLADZIE, PO KROPKACH WYBRANY OBRAZEK.

WTOREK 19.05.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Piszę „MAMA”

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! Proszę, aby dziecko wycięło obrazki, pomieszało je na stole, a następnie ułożyło w odpowiedniej
kolejności. Podczas układania obrazków opowiedzcie wspólnie, jak sytuacja ma miejsce na każdym obrazku. Obrazki
w odpowiedniej kolejności proszę wkleić do zeszytu i pokolorować na miarę swoich możliwości 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
DANIEL, OLIWIER – do wykonania zadanie poniżej oraz samodzielne pisanie wyrazu MAMA.
Proszę napisz po śladzie wyraz MAMA, a następnie pod napisem ułóż ten sam wyraz z rozsypanki wyrazowej.

MAMA
A A MM
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu, spróbuj wspólnie z dzieckiem ułożyć serce z różnych przedmiotów. Narysuj na dużej kartce kształt
serca, a następnie układajcie po śladzie wykorzystując np. koraliki, nakrętki, makaron i inne. 

TERAPIA RUCHOWA
GRZEGORZ Ł.
Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców.
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.

Opis ćwiczenia/zabawy
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą
klamerek do bielizny małe maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko stojąc przed lustrem
porusza barkami unosząc maskotki w górę i w dół. A także można poruszać barkami do przodu i do
tyłu.

Czas
3-5
minut

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po pokoju
udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę
gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest
niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć
do siebie zabawkę.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc kończyny górne w ustawieniu probacyjnym
przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np. małą
naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując
stawy śródręcza. Uwagi; zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało
elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma i
naprzemiennie.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj „buźkę”.
Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei. Uwagi: jeśli
dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej kartce.
Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei macza polec
w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po kolei.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka
małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy
zatopionych przedmiotów.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie
wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób
dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie
się dwóch zwierzaków.

3-5
minut
3-5
minut
3-5
minut

3-5
minut
3-5
minut
3-5
minut
3-5
minut

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Leżenie na brzuchu, dmuchanie piłki pingpongowej do celu.
2. Nauka zakładania skarpet.

ŚRODA 20.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Laurka dla mamy
Ten dzień jest do wykonania wspólnie z tatą 
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 ułóż puzzle z następnej strony. Wklej je proszę do zeszytu i pokoloruj na miarę swoich możliwości 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Tato! Przeczytaj proszę dziecku wierszyki i wybierzcie ten, który najbardziej Wam się spodobał. Wytnijcie go,
bo będzie potrzebny do laurki 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
OLIWIER, DANIEL – Zeszyt techniczny, karta pracy nr 26 + laurka z tyłu zeszytu
Drogi Tato! Pomóż dziecku wykonać laurkę dla mamy 
Potrzebne Wam będą: kartka z bloku technicznego (biała lub kolorowa), klej, nożyczki, farbki, patyczek higieniczny
lub pędzel, kredka.
Zadania przedstawiam poniżej:
Na przód laurki naklej kartkę z napisem. Za pomocą patyczka higienicznego (lub pędzelka) zamoczonego w farbie
wykropkuj napis „KOCHAM CIĘ, MAMO!” oraz pomóż dziecku podpisać się w ramce.

Wytnij kwiatki i przyklej je do bukietu, a na czystej żółtej kartce wklej wybrany wcześniej wierszyk.

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
GRZEGORZ Ł.
Temat: Zabawy ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
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. RODZICE ĆWICZĄ Z DZIECKIEM.
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia/zabawy
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa Leżenie na plecach na kocu, ręczniku.
Rodzic chwyta za brzegi koca.
Ruch- Ciągnięcie koca z dzieckiem
po pokoju w różnych kierunkach.
Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
również w leżeniu na brzuchu. Przy
pomocy drugiej osoby, dziecko może
spróbować pociągnąć rodzica.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia/zabawy
Ćw. nr 6) P.w.- Rodzic w klęku
podpartym, dziecko kładzie się na
plecach rodzica w dowolny sposób.
Ruch- Rodzic porusza się po
mieszkaniu w różnych kierunkach,
druga osoba asekuruje dziecko,
żeby nie spadło. Powtórzenia:
Czas 2-3 minuty.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad ugięty, tyłem do
siebie, opierając się plecami. RuchNaprzemienne kładzenie się na
plecach dziecka i odwrotnie (zmiana
ról) . Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.

Ćw. nr 7) P.w.- W staniu, rodzice
chwytają dziecko w okolicy stawów
skokowych i nadgarstkowych.
Ruch- Huśtanie dziecka.
Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad przodem do
siebie z lekko zgiętymi nogami,
trzymając się za ręce. Ruchprzeciąganie się na zmianę „kołysanie
się”. Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.

Ćw. nr 4) P.w.- Dziecko leży na
plecach, rodzic w pozycji stojąc lub
w klęku, chwyta dziecko za kończyny
dolne . Ruch- Próba przewrócenia
dziecka na drugą stronę (brzuchplecy, plecy-brzuch).Powtórzenia:
Czas 2-3 minuty.

Ćw. nr 8) P.w.-Siad ugięty, rodzice
siedzą naprzeciwko siebie z rękoma
wyciągniętymi do przodu, dziecko
pomiędzy nimi. Ruch- Dziecko jest
delikatnie kołysane na boki przez
rodziców. Powtórzenia: Czas 2-3
minuty. Uwagi: Zwrócenie uwagi
na płynność ruchu.
Ćw. nr 9) P.w.- Rodzic w leżeniu
tyłem, jedną ręką podpiera się z
tyłu a druga obejmuje dziecko które
leży na klatce piersiowej rodzica.
Ruch- Kołysanie się w różnych
kierunkach. Powtórzenia: Czas 23 minuty.

Ćw. nr 5) P.w.- Dziecko w siadzie
skulnym (zwinięte w kłębek).
Ruch- Rodzic usiłuje ”rozwiązać
kłębek „ ciągnąć za ręce, nogi ale tez
może unieść w górę. Powtórzenia:
Czas 2-3 minuty. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na zmianę .

Ćw. nr 10) P.w.- Rodzic w siadzie
skrzyżnym lub prostym tworząc
„fotelik” w którym obejmuje i
przytula do siebie dziecko.
Ruch- Delikatne kołysanie się w
lewa i prawa stronę. Powtórzenia:
Czas 2-3 minuty.

Bibliografia:
1. Zabłocki K.: Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii. Warszawa 1998 r.

AAC / LOGOPEDIA
MICHAŁ M.
OLIWIER S.
GRZEGORZ Ł.
DROGI RODZICU !
PRZYGOTUJ DLA DZIECKA :KARTKĘ A 4, OŁÓWEK, LINIJKĘ, JABŁKO , SERWETKĘ, NÓŻ, ŁYŻECZKĘ,
KLUCZ, KUBEK, TALERZ , CUKIERKI, WIDELEC, MISECZKE, KREDKI, BUTELKĘ, WAZON, KSIĄŻKĘ,
ŚWIECZKĘ, FARBY ,PĘDZELEK, KWIATEK W DONICZCE, POMIDORKI, OGÓRKI, CEBULĘ,
MARCHEWKĘ , ŚCIERECZKĘ. . TERAZ ,PROSZĘ, NA KARTECZKACH 10 X 10 CM NARYSUJ DZIECKU
CZARNYM FLAMASTREM KONTURY TYCH PRZEDMIOTÓW .UŁÓŻ NA STOLE PO DWA, TRZY,
CZTERY PRZEDMIOTY TAK, JAK NA ZDJĘCIACH WIDOCZNYCH PONIŻEJ. POD SPODEM W PEWNEJ
ODLEGŁOŚCI (OK.20 CM) UŁÓŻ KILKA OBRAZKÓW KONTUROWYCH ( PIĘĆ LUB SZEŚĆ)
PRZYGOTOWANYCH NA KARTECZKACH 10 X 10 CM. ZADANIEM DZIECKA JEST OPISAĆ OBRAZEK
UTWORZONY Z KILKU PRZEDMIOTÓW ZA POMOCĄ OBRAZKÓW KONTUROWYCH. DZIECKO
POWINNO WYBRAĆ ODPOWIEDNIE OBRAZKI I UŁOŻYĆ JE BLISKO ZESTAWU PREZENTOWANYCH
PRZEDMIOTÓW.

CZWARTEK 21.05.2020r.
WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: piłeczka.
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 Mały kotek śpi. Dziecko w
klęku na podłodze z przedramionami
przed kolanami i głową opartą na
przedramionach.

Ćw.5 Kotek zakrada się do myszy.
Dziecko idzie na czworakach po pokoju.
Obraca się wokół własnej osi - czasem w
prawo, a potem znowu w lewo .

Ćw. 2 Kotek budzi się i rozciąga.
Twoje dziecko podnosi teraz głowę i
wyciąga ramiona do przodu.
Następnie wyciąga ramiona, pochyla
głowę i wygina kręgosłup w dół.

Ćw.6 Kotek się czai. Dziecko siedzi na

Ćw. 4 Kotek zagląda do dziury
myszy. Dziecko w podporze przodem
– koci grzbiet.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

piętach, górna część ciała leży na
podłodze z wyciągniętymi ramionami .
Wykonujemy 2 –
4 powtórzeń
każdej serii
ćwiczeń.
Ćw.7 Kotek chodzi po pokoju po

Ćw. 3 Kotek rozciąga się wyciąga
łapy LN i PN.

Uwagi

polowaniu. Następnie skacze do
przodu i cieszy się z polowania.

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

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 – MAMA

RELIGIA
TEMAT: Ksiądz pomaga nam przeprosić Boga
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Bogu podoba się czyste serce. Gdy nasze serca są czyste, odczuwamy wielką radość, ponieważ mieszka w nich wtedy
Bóg. Jeżeli żałujemy za grzechy, również podobamy się Bogu i pokazujemy, że za Nim tęsknimy i chcemy być do
Niego podobni. Dziś posłuchamy przypowieści o faryzeuszu i celniku.
Faryzeusze uważali się za lepszych od innych ludzi i często nimi pogardzali.
Celnicy pobierali podatki i nie zawsze byli uczciwi.
Proszę przeczytajcie lub wysłuchajcie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza 18, 9-14
http://www.biblijni.pl/%C5%81k,18,9-14
Spróbuj odpowiedzieć na pytania
– Kto przyszedł do świątyni?
– Jak modlił się faryzeusz?
– Jak modlił się celnik?
– Którego z nich Jezus pochwalił?
– Dlaczego Jezus pochwalił celnika?
Jezus pochwalił celnika za to, że przyznał się szczerze do swoich grzechów i słabości. Jego modlitwa płynęła z serca,
które ufało Bogu. W Nim celnik szukał pomocy, aby stać się lepszym człowiekiem.

Na początku każdej Mszy Świętej kapłan zachęca nas, abyśmy poprosili Boga o przebaczenie. W chwili ciszy
przypominamy sobie grzechy, za które chcemy Go przeprosić, a następnie zwracamy się do Niego słowami modlitwy
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu”.
Ważne jest, abyśmy przeprosili Boga i jednocześnie pojednali się z bliźnimi – naszymi braćmi. Stanowimy bowiem
wszyscy jedną rodzinę dzieci Bożych, zjednoczonych wokół Chrystusa, i dlatego powinniśmy sobie wzajemnie
wybaczać. Pan Jezus pragnie, abyśmy spotykając się z Nim, stanowili jedno. Dlatego wzywa nas do przepraszania
Boga i bliźnich.
Pomódl się słowami piosenki https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
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
Ćw. 1) P.w.-Siad prosty. Plecy
przylegają do ściany. Jedna dłoń pod
odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa.
Ruch- Napięcie mięśni brzucha z
przyciśnięciem odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do ściany. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch- Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Jedna dłoń leży pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. RuchRównoczesny wyprost obu nóg przez
przesuwanie stóp po podłodze z
kontrolą przyleganie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami
z jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia:
1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy
skorygowanej na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do
ściany w postawie skorygowanej.
Ruch-Krok w przód z
zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
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. 8) P.w.- Stanie tyłem do
ściany. Pięty, biodra, plecy i głowa
przylegają do ściany. Ręce
wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

LOGOPEDIA
DAWID K.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE ORIENTACJI W SCHEMACIE CIAŁA TWOJEGO DZIECKA, A
MIANOWICIE STRONNOŚĆ - PRAWA STRONA- LEWA STRONA, PRAWA RĘKA – LEWA RĘKA , PRAWA
NOGA – LEWA NOGA, PRAWE UCHO ,LEWE OCHO, PRAWE OKO, LEWE OKO.
ZADANIE 1. NIECH DZIECKO WYKONA ĆWICZENIA .MAMA DAJE INSTRUKCJE :
1. DAWID PODNIEŚ DO GÓRY PRAWĄ RĘKĘ. POMACHAJ NA POŻEGNANIE LEWĄ RĘKĄ.
2. DAWID STAŃ NA LEWEJ NODZE. PODSKOCZ NA PRAWEJ NODZE.
3. DAWID ZŁAP SIĘ ZA LEWE UCHO PRAWĄ RĘKĄ, A LEWĄ ZA NOS.
4. DAWID PODSKOCZ OBUNÓŻ 5X. ZRÓB 5 PRZYSIADÓW. MOŻECIE WSPÓLNIE ĆWICZYĆ . MIŁEJ ZABAWY.
ZADANIE 2. MOŻECIE WYDRUKOWAĆ KARTĘ PRACY, JEŻLI POSIADACIE DRUKARKĘ.
ZAZNACZ, WSKAŻ NA OBRAZKU( OTOCZ PĘTLĄ) – PRAWE , LEWE DŁONIE. JEŻELI DAWID MA PROBLEM Z
PRAWĄ – LEWĄ RĘKĄ , TO PROSZĘ ZAZNACZ LITERKI NA DŁONI – P L

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Małe żabki: skaczemy do przodu obunóż z głębokiego przysiadu.
2. Leżenie na brzuchu: masaż pleców piłkami o różnej fakturze.

PIĄTEK 21.05.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zabawy z samogłoskami

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
OLIWIER, DANIEL – Karta pracy nr 42
Drogi Rodzicu! Wytnij proszę dziecku litery, a następnie odkodujcie hasło! Przyklejcie litery pod odpowiednim
obrazkiem kierując się kodem liter. Odczytaj wspólnie z dzieckiem hasło 

LITERKI DO WYCIĘCIA I WKLEJENIA W KRATKI 

H A K MO Ę C
I A MO C OM

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu, proszę, aby dziecko pokolorowało na wskazany kolor samogłoski:
A – na zielono, O – na niebiesko, I – na żółto, E – na czerwono, U – na różowo, Y – pozostaje białe 

A
I
Y

O
E
U

I
A
E

E U
O Y
A O

Drogi Rodzicu! Pobaw się z dzieckiem samogłoskami, np. dziecko może wskazywać wypowiedzianą przez Ciebie
samogłoskę, dziecko również niech po Tobie próbuje ją wymówić.

WYCH. FIZ.
TEMAT: Zabawy na czworakach z elementami marszu, biegu, skoku.
Przyrządy i przybory: kijek, piłka, piłeczka
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 Ósemki wokół nóg. Dziecko
przechodzi między nogami przodem i
tyłem

Ćw.2 Czyja piłka dalej. Dziecko w
klęku podpartym. Stara się odbić piłkę
by potoczyła się jak najdalej.

Ćw.4 Żuki toczące kulki. Dziecko
chodzi na czworakach

Ćw.5 Dziecko w podporze przodem
stara się przejść pod laską gimnastyczną

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Rak z piłką na brzuchu. Dziecko w
podporze tyłem stara się chodzić do przodu i do
tyłu nie upuszczając piłki .

Ćw.7 Skoki zająca. Dziecko wykonuje ruchy
naśladujące skoki zająca.

Ćw.3Traf do bramki. P.W. jw. .Dziecko
stara się trafić do bramki.

Uwagi

Ćw.8 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara się nie
zostać trafionym piłką unosząc biodra .

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

LOGOPEDIA
OLIWIER S.
DANIEL D.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UWAŻNE SŁUCHANIE , ROZUMIENIE TEKSTU, ROZPOZNAWANIE
RZECZOWNIKÓW I NAZYWANIE CZASOWNIKÓW, CZYTANIE ZADŃ, SYLAB.

1.MAMA CZYTA ZDANIA , DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK.
1.ALA JE JAJKO.
2.SAMOLOT LATA.
3.MAMA JE SER.
4.TATA PIJE SOK.
5. TOLA ŚPI.
6. ADAM STOI.
2 MAMA MÓWI : PRZECZYTAJ ZDANIE ( POKAZUJE ZDANIE , A DZIECKO CZYTA I WSKAZUJE OBRAZEK ).
DZIECKO CZYTA ZDANIA. ( ZAZNACZYŁAM SYLABY).
1. A LA

JE

JAJ KO.

2. SA MO LOT

LA TA .

5. TO LA

ŚPI.

6. A DAM

STO I .

3 .MA MA JE SER .
4. TA TA PI JE SOK.

LOGOPEDIA
PIOTR Ł.
MICHAŁ M.
DROGI RODZICU.ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE SAMOGŁOSEK ( ROZPOZNAWANIE,
WSKAZYWANIE, NAZYWANIE, POWTARZANIE), ROZPOZNAWANIE 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 ,,OKO ’’(DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK- TU JEST OKO )
2. PIOTREK POKAŻ GDZIE SĄ ASY ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU SĄ ASY )
3.PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST EMU ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK- TU JEST EMU )
4. PIOTREK POKAŻ GDZIE SĄ ULE (DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU SĄ ULE )

ZADANIE 2. MAMA ZADAJE PYTANIA:
1.PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST ,,O’’,,A’’( DZIECKO WSKAZUJE SAMOGŁOSKĘ I MÓWI – TU JEST
JEST ,,A’’)

,,O’’, TU

2.PIOTREK POKAŻ GDZIE JEST ,,U’’ ,,,E’’( DZIECKO WSKAZUJE SAMOGŁOSKĘ I MÓWI – TU JEST ,,U’’, TU
JEST ,,E’’)
3.WYPOWIADAJĄC PRZEZ DZIECKO SAMOGŁOSKĘ ,,A’’ ,,U’’ ,,O’’ ,,E’’ MOŻNA JĄ PRZECIĄGAĆ:
AAAAAAAAAAAAA, UUUUUUUUUUUU, OOOOOOOOOOOO, EEEEEEEEEEEEEE
MOŻNA WYKLASKAĆ SYLABY: A SY , U LE , E MU , O KO ( PRZECIĄGAJĄC A, U, E, O )

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Opukiwanie twarzy opuszkami palców.
2. Wąchanie różnych potraw.

