TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020r.

RELIGIA
TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom.
To dzień 26 maja.
Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę. Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach.
Jest takie słowo, słowo jedno
Przed którym inne słowa bledną
Słowo jak słońce jaśniejące
Co wszystkie inne słowa gasi
Słowo z muzyki i z uśmiechu
Z zapachu kwiatów i nut ptasich
Słowo, co nigdy nie zawodzi
Wierne i czułe do ostatka
Najbliższe serca, najpiękniejsze
Jedno, jedyne słowo – Matka
Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus
Posłuchaj co powiedział Pan Jezus http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie? Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta?
Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je swojej kochanej mamusi
dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które razem robicie.
Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Dzieci z różnych stron świata
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
Przeczytajcie wierszyk o dzieciach z różnych stron świata, a następnie posłuchajcie piosenek 
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o , https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

W Afryce w szkole ,na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik, Eskimos,
też w szkole, w chłodnej Grenlandii,
nie uwierzył , że są na świecie
gorące pustynie i palmy.
Afryki, ani Grenlandii
my także jak dotąd nie znamy,
a jednak wierzymy w lodowce,
w gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Nazwij razem z dzieckiem mieszkańców kontynentów. Pomogą Wam w tym zadaniu kolory.
Wytnijcie nazwy i wklejcie je w odpowiednie miejsce.

WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Przyrządy i przybory: piłka, szarfa-taśma.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

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.

Ćw.7 Gra na bębenku. Dziecku siedzi
z nogami ugiętymi. Unoszą nogi i
lekko uderzają w podłogę wystukując
rytm.

Ćw.2 Lornetka . Dziecko w leżeniu
przodem unosi głowę do góry i dłonie
składa do oczu (lornetka).

Ćw. 8 Raki. Dziecko podporze tyłem
chodzi po pokoju bioderkami
uniesionymi jak najwyżej .(przodem
,tyłem).

Ćw.3 Samolot. Dziecko w leżeniu
przodem RR w bok. Unoszą RR i
naśladują samolot.

Ćw. 9 Nie daj się trafić. Dziecko w
siadzie podpartym z ugiętymi NN.
Dziecko stara się nie zostać trafionym
piłką unosząc biodra

Ćw.4 Dziecko w leżeniu przodem.
Unosi łokcie i stara się wypchnąć piłkę
przed siebie.

Ćw.5 Wielbłądy .Dziecko chodzi po
pokoju na czworakach.

Ćw.6 Dziecko w klęku podpartym
przetacza pikę czołem po pokoju.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

Ćw. 10 Dziecko siedzi w rozkroku.
Wykonuje skręt T w prawo kładzie
piłkę za swoimi plecami i robi skłon T
w lewo z zabiera piłkę. ( raz w L raz w
P)

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

Podczas ćwiczeń
w leżeniu przodem ( na
brzuchu) podkładamy
pod brzuch zwinięty
kocyk lub ręcznik.

Wykonujemy 6- 8
powtórzeń każdego
ćwiczenia

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Przewracanie się z prawej strony na lewą , z lewej na prawą.
2. Masowanie rąk i stóp różnymi gąbkami , szczotkami .

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika
2. Lepienie babek z piasku.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika
2. Lepienie babek z piasku

LOGOPEDIA
GRZEGORZ Ł.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE ROZPOZNAWANIE PRZEDMIOTÓW Z KATEGORII JEDZENIE –
UBRANIE.TWORZENIE KATEGORII .
DROGA MAMO.
PROSZĘ NAZYWAĆ I WSKAZYWAĆ- TU SZAFA, TU CHOWAMY UBRANIA;TU LODÓWKA , TU CHOWAMY
JEDZENIE.
PROSZĘ PYTAĆ SYNA O ZAŁĄCZONE OBRAZKI- GDZIE KURTKA?, GDZIE MLEKO?.....ITD.- GRZEGORZ
WSKAZUJE – PANI PYTA : GDZIE PASUJE ?NP.- TAK TA KURTKA …..DOBRZE – PASUJE DO SZAFY, TU
CHOWAMY UBRANIA.MOŻECIE TEŻ WYDRUKOWAĆ I POGRUPOWAĆ OBRAZKI – JEDZENIE – UBRANIE.

WTOREK 26.05.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jestem dzieckiem – mam prawa!

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
Posłuchajcie razem piosenki o prawach dziecka https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 oraz obejrzyjcie
filmik przygotowany w wersji dla dzieci z postaciami z bajek https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Pomaluj swoją dłoń farbką, a następnie odbij ją na balonie. Na dłoni narysuj jeszcze oczka i uśmiechniętą buzię.
Drogi Rodzicu! Proszę napisz obok balona imię i wiek dziecka.

Poniżej dodatkowo przesyłam Wam plan lekcji z prawami dziecka

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
1. Gra Memory – wytnijcie obrazki, obróćcie je tak, żeby nie było widać, co jest na obrazku, pomieszajcie je i po
kolei odszukujcie pary 
2. Drogi Rodzicu! Jeśli dla Twojego dziecka ta gra jest zbyt trudna, proszę, żeby dziecko dobierało obrazki w
pary bez odwracania ich 
3. Pogrupujcie obrazki (proszę w tym ćwiczeniu skorzystać tylko z pojedynczych obrazków) I grupa –
DZIEWCZYNKI, II GRUPA – CHŁOPCY. Następnie przeliczcie ilu jest chłopców, a ile dziewczynek (Mniej
/ więcej / tyle samo)

TERAPIA RUCHOWA
GRZEGORZ Ł.
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:

Rodzic ćwiczy z dzieckiem.
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
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 ok. 3-5 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. 5-10 sekund. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.

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.

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.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Zawijanie dziecka w koc.
2. Skoki obunóż przez przeszkodą.

Opis ćwiczenia
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: Unoszenie i
opuszczanie głowy. Uwagi:
W czasie ćwiczenia klatka
piersiowa powinna przylegać
do podłogi. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
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 sek.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy lewą i prawą
nogą.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na
krześle przed stołem. Na
stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „zabawki”
Ruch: Wdech nosem a
następnie dmuchanie w
„zabawki” tak aby poruszały
się po wodzie. Powtórzenia:
3 powtórzenia.
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.

ŚRODA 27.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pozytywne i negatywne emocje

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 emotki, wklej je do zeszytu, a następnie dobierz odpowiedni podpis (nazwę emocji, która jest
przedstawiona) i przyklej obok.

UŚMIECHNIĘTY SZCZĘŚLIWY
NIESZCZĘŚLIWY

ZDZIWIONY

ZŁY
SMUTNY

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Na obrazku przedstawiającym głowę, narysuj, jakie emocje teraz Tobie towarzyszą.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Zabawa w kalambury! Przedstawiajcie różne emocje i próbujcie je odgadnąć 

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
GRZEGORZ Ł.
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
1.
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

Czas
4- 5 minut

2.
3.
4.

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.

4- 5 minut
4-5
powtórzeń

15- 20
minut

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

AAC / LOGOPEDIA
MICHAŁ M.
OLIWIER S.
GRZEGORZ Ł.
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA - SAMOGŁOSKI I KOLORY
DROGI RODZICU ! - PROSZĘ, PRZYKLEJ NA KARTCE PAPIERU A 3KOLOROWE KWADRATY JAK NA
RYSUNKU. (JEŚLI NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY). USIĄDŹ NAPRZECIWKO
DZIECKA.DOTYKAJ KWADRATY I NAZYWAJ KOLORY KOLEJNO PO SWOJEJ STRONIE I ZACHĘCAJ
DZIECKO , ABY WYKONYWAŁO TO SAMO PO SWOJEJ STRONIE ,CZYLI DOTYKAŁO TAKIEGO
SAMEGO KWADRATU. KIEDY DZIECKO BĘDZIE WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE ,BEZ POMYŁEK
ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA BIAŁE I WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.WYKONAJCIE TO
ĆWICZENIE Z SAMOGŁOSKAMI TAK SAMO,JAK WCZEŚNIEJ Z KOLORAMI- RODZIC POKAZUJE
SAMOGŁOSKĘ, WYPOWIADA JĄ ,DZIECKO ODSZUKUJE TAKĄ SAMĄ I POWTARZA

CZWARTEK 28.05.2020r.
WYCH. FIZ.
TEMAT: Podania górne i dolne lewą i prawą ręką. Chwyt oburącz.
Przyrządy i przybory: 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
Krążenia bioder
Skrętoskłony

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

Kształtowanie umiejętności i
doskonalenie sprawności

1.

2.

Podrzucamy piłkę nad głowę i łapiemy żeby nie spadła
na ziemię w miejscu
Jw. w ruchu

3.
Podrzucamy piłkę nad głowę klaszczemy ( 2 -3 razy) i
łapiemy żeby nie spadła na ziemię w miejscu
4.
Przekładamy piłkę z reki do ręki tak , aby krążyła
wokół bioder ( 3-5okrążeń w L i w P)
5.

Podania i chwyty w parach sprzed klatki piersiowej

6.

Jw. po podaniu robimy obrót 360 raz przez LR raz PR

7.

Jw. oburącz sprzed klatki piersiowej podanie kozłem

8.

Jw. po podaniu robimy obrót 360 raz przez LR raz PR

9.

Podania i chwyty znad głowy

10.

Podania i chwyty jednorącz PR i LR;

Wykonujemy 8 powtórzeń
każdego ćwiczenia

11.
Stajemy w rozkroku tyłem ,robimy rozkrok i między
swoimi nogami podajemy do partnera.
Ćwiczenia oddechowe

W Staniu: wznos RR do góry przodem wdech – opuszczamy RR
wydech
W staniu : wznos RR do góry bokiem wdech – opuszczamy RR
wydech

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 – ROWER /JECHAĆ ROWEREM

RELIGIA
TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim uczniom, że nigdy
nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem.
Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie wydarzenie –
Zesłanie Ducha Świętego.
Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze strony ludzi,
którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej.
Zobaczcie co się wtedy wydarzyło https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
Znaki Ducha Świętego

Gołąb

Ogień

Wiatr

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, że poczuli w
sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani więzienia, ani
nawet śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją miłością i darami. Stało
się to podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i dodaje nam odwagi.
Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
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.
Opis ćwiczenia/zabawy
1.
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.
2.
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 wykonując ruch krążenia- kończyny górne pozostają opuszczone wzdłuż ciała.
3.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja leżenie tyłem ( na plecach). Dziecko turla się po podłodze z

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

4.
5.
6.

7.

8.
9.

kończynami górnymi ułożonymi wzdłuż ciała. Uwagi: turlanie powinno odbywać się na twardym i
sprężystym podłożu, warto pokładać dodatkowo różnego rodzaju materiałów i faktur (np. koc,
ręcznik). Jeśli jest to możliwe dziecko powinno mieć odsłonięte ręce i nogi.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny. Dziecko trzyma oburącz laskę
gimnastyczną (kij). Dziecko porusza laskę naprzemiennie raz po prawej raz po lewej stronie udając
ruch wiosłowania.
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: Pozycja stojąca lub siad skrzyżny, 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: Pozycja siedząca przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej
kartce. Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowej 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: Pozycja siedząca Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku
plasteliny zatop kilka małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest
wyciągnięcie z masy zatopionych przedmiotów.

minut
3-5
minut
3-5
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3-5
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3-5
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INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Zawijanie dziecka w koc.
2. Skoki obunóż przez przeszkodą.
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TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jestem bezpieczny w Internecie i ostrożny wobec obcych
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! Przeczytaj dziecku zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Wytnijcie obrazki i zróbcie mały
plakat.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Narysuj po śladzie sylwetki ludzików. Możesz użyć różnych kolorów.

WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek.
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

Marsz w miejscu;
Krążenia RR w przód;
Krążenia RR w tył;
Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie;
Przemachy RR – równoczesne
Krążenia bioder
Skrętoskłony
Ćw.1
Marsz po linii(sznurek; taśma) - przodem

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

Ćw.2
Marsz po linii – tyłem

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

Ćw.3
Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem .

Wykonujemy 8-12 powtórzeń
każdego ćwiczenia

Ćw.4
Marsz po linii przodem – woreczek na głowie
Ćw.5
Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma.
Ćw.6
Marsz krokiem dostawnym(bokiem)-LN i PN
Ćwiczenia oddechowe

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

LOGOPEDIA
DANIEL D.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE ŁĄCZENIE ZDAŃ Z OBRAZKAMI, KTÓRE ILUSTRUJĄ ICH TREŚĆ.
DZIECKO WYKONUJE ZADANIE WEDŁUG PODANEJ PRZEZ RODZICA INSTRUKCJI.
DANIEL ,PROSZĘ WYKONAJ ĆWICZENIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.
1.WYTNIJ PROSTOKĄTY ZE ZDANIAMI .
2. PRZYJRZYJ SIĘ POSZCZEGÓLNYM OBRAZKOM.
3. MAMO. CZYTAJ ZDANIA DANIELOWI, NIECH DOPASUJ JE DO ODPOWIEDNICH OBRAZKÓW.
4.PRZYKLEJ POD OBRAZKAMI WŁAŚCIWE PODPISY.
5. POKOLORUJ OBRAZKI.

LOGOPEDIA
OLIWIER S.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE ŁĄCZENIE ZDAŃ Z OBRAZKAMI, KTÓRE ILUSTRUJĄ ICH TREŚĆ.
DZIECKO WYKONUJE ZADANIE WEDŁUG PODANEJ PRZEZ RODZICA INSTRUKCJI.
OLIWIER ,PROSZĘ WYKONAJ ĆWICZENIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB ( NIECH DZIECKO WSKAZUJE)
1.WYTNIJ PROSTOKĄTY ZE ZDANIAMI .

2. PRZYJRZYJ SIĘ POSZCZEGÓLNYM OBRAZKOM.
3. MAMO. CZYTAJ ZDANIA OLIWIEROWI , NIECH DOPASUJ JE DO ODPOWIEDNICH OBRAZKÓW.
4.PRZYKLEJ POD OBRAZKAMI WŁAŚCIWE PODPISY.
5. POKOLORUJ OBRAZKI.

LOGOPEDIA
PIOTR Ł.
MICHAŁ M.
DROGA MAMO.

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. POKAŻ GDZIE JEST MAMA ?(DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK- TU JEST MAMA )
2. POKAŻ GDZIE JEST TATA? ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST TATA )

3. POKAŻ GDZIE JEST LALA? ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK- TU JEST LALA)
4. POKAŻ GDZIE JEST MOLO ? (DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST MOLO )
ZADANIE 2. MAMA ZADAJE PYTANIA:
1. POKAŻ GDZIE JEST ,, MA ‘’( DZIECKO WSKAZUJE SYLABĘ I MÓWI – TU JEST

,,MA ‘’)

2. POKAŻ GDZIE JEST ,,TA ‘’( DZIECKO WSKAZUJE SYLABĘ I MÓWI – TU JEST ,,TA’’)……..
3.WYPOWIADAJĄC PRZEZ DZIECKO SYLABY ,,MA’’, ,,TA’’ ,,LA’’, ,,MO ‘’’MOŻNA JĄ PRZECIĄGAĆ:
MAAAAAAAA, TAAAAAAAAA, LAAAAAAAA, MOOOOOOOO ( GŁOŚNO, CICHO).
MOŻNA WYKLASKAĆ SYLABY: MA MA , TA TA, LA LA , MO LO ( PRZECIĄGAJĄC PIERWSZĄ
SYLABĘ ).
4. MOŻNA DZIECKU NAPISAĆ WYRAZY MAMA, TATA – I NIECH PISZE PO ŚLADZIE. MIŁEJ ZABAWY.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Mocne dociski stawów górnych i dolnych.
2. Kręcenie się na krześle obrotowym powoli 5 razy w prawą i 5 razy w lewą stronę.

