TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : KSZTAŁTY I KOLORY
PONIEDZIAŁEK 1.06.2020r.

RELIGIA
TEMAT: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W takim domu wszyscy
pamiętają, by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie krzywdzą się słowem ani
czynem. Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego mieszkania. To, czy się wypełni, zależy tylko od
ciebie.
Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby przygotować miejsce również dla
ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej decyzji. Pan Jezus pragnie ci w tym pomóc. Jeśli chcesz odczytać
Jego bardzo dyskretne drogowskazy, musisz być zawsze blisko Niego i często z Nim rozmawiać.
Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
Sprawdź swoją wiedzę
1. Jezus odszedł do nieba, by:
a) zostawić ludzi samych,
b) odpocząć,
c) przygotować nam tam miejsce.
2. Do nieba można trafić:
a) z pomocą balonu lub samolotu,
b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,
c) wypełniając kilka wybranych przykazań.
3. Jezus jest dla nas:
a) kimś, kogo nie możemy poznać,
b) bohaterem ciekawych opowiadań,
c) drogą, prawdą i życiem.
Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Czerwony kwadrat
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
Drogie dzieci! Wprowadzając Was do tygodniowych tematów, obejrzyjcie proszę filmiki dla dzieci m.in. o kształtach
„Kształty to My” (Pan Robótka”) https://www.youtube.com/watch?v=6h6GtamWJlY (od 5min.),
https://www.youtube.com/watch?v=GnTRd2MQc1s
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Pomóż proszę dziecku nazwać podaną niżej figurę geometryczną oraz jej kolor. Przyklej nazwę obok
figury, a wyraz (nazwa koloru) pokoloruj na ten właśnie kolor.

KWADRAT

WYCH. FIZ.
TEMAT: Rzuty małymi przedmiotami lewą i prawą ręką w miejscu i ruchu.
Przyrządy i przybory: woreczek, miska, 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 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. Dziecko
siadzie skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca
siedzi na krześle chwyta stopą woreczek i
worek w górę i stara się złapać.
stara się wycelować w tarczę.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie (
1,2,3 razy)

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

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą.
Dziecko w siadzie skrzyżnym RR w bok.
W jednej trzyma woreczek. Wykonuje
rzut nad głowa i star się złapać druga
ręka.

Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w
dłonie. Dziecko kładzie woreczek na
stopie( od góry cz. grzbietowa).Unosi
nogę z woreczkiem i rzuca woreczek w
górę i stara się złapać go w dłonie.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia
Ćw.6 Traf woreczkiem w tocząca się piłkę.
Dziecko w leżeniu przodem trzyma woreczek
przed głowa. Stara się trafić woreczkiem w
toczącą piłkę.

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

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Kopanie piłki do celu.
2. Dmuchanie balonu w pozycji leżenia na brzuchu.
INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Kopanie piłki do celu.
2. Dmuchanie balonu w pozycji leżenia na brzuchu.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Kopanie piłki do celu.
2. Dmuchanie balonu w pozycji leżenia na brzuchu.

LOGOPEDIA
GRZEGORZ Ł.
DROGA MAMO.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE NAUKĘ SŁUCHANIA , GDY MÓWIMY DO DZIECKA. DZIECKO MUSI WIEDZIEĆ ,
CZEGO SŁUCHAĆ. MUSIMY JE UWRAŻLIWIĆ NA DŻWIĘKI Z OTOCZENIA. POCZĄTKOWO UWRAŻLIWIAIMY JE
NA RÓŻNE ODGŁOSY, A PÓŻNIEJ NA MOWĘ LUDZKĄ. NA ROZUMIENIE MOWY, UWAŻNE SŁUCHANIE ZE
ZROZUMIENIEM. POPRAWNE WYKONYWANIE POLECEŃ , ĆWICZEŃ, ZADAŃ.
ZADANIE 1.
MAMA OPOWIADA :
RADOSNA MYSZKA (PI, PI ) WRACA PO SPACERZE DO SWOJEGO DOMU. PO DRODZE SPOTYKA RÓŻNE
ZWIERZĘTA. JAK ONE SIĘ NAZYWAJĄ? CZY POTRAFISZ NAŚLADOWAĆ ICH GŁOSY?
I WERSJA
MAMA WSKAZUJE PALCEM ZWIERZĄTKO – TO JEST BOCIAN. BOCIAN ROBI KLE , KLE.
GRZEŚ NAŚLADUJE ODGŁOSY.
II WERSJA
KTO ROBI KLE, KLE -POKAŻ,……

ZADANIE 2
WYTNIJ ZWIERZĄTKA I UMIEŚĆ JE TAM, GDZIE MIESZKAJĄ:

WTOREK 2.06.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zielony trójkąt

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! Pomóż proszę dziecku nazwać podaną niżej figurę geometryczną oraz jej kolor. Przyklej nazwę obok
figury, a wyraz (nazwa koloru) pokoloruj na ten właśnie kolor.

TRÓJKĄT

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu, wytnij proszę dziecku z wycinanki te same figury w tych samych kolorach, co poniżej. Proszę, aby
dziecko odwzorowało obok taki sam domek i kwiatek, a później je przykleiło.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem poniżej 

TERAPIA RUCHOWA
GRZEGORZ Ł.
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:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE. Rodzic

Zdjęcie/Rysunek

ćwiczy z dzieckiem.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- 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 6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce wzdłuż
tułowia leżą na podłodze. RuchPrzyjęcie postawy skorygowanej, ze
szczególnym uwzględnieniem elongacji
kręgosłupa i równego ustawiania
barków. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Głowa
wyciągnięta, wzrok skierowany w górę.
Ręce wzdłuż tułowia leża na podłodze.
Pod barkami podłożone złożone
ręczniki lub woreczki. Rodzic w siadzie
klęcznym przy głowie dziecka. RuchDociśnięcie barkami złożonych
ręczników do podłogi. Rodzic próbuje
wyciągnąć ręczniki. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. nr 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. nr 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej z woreczkiem na
głowie lub książką. Ruch- Marsz
z zachowaniem postawy
skorygowanej i z utrzymaniem
woreczka na głowie na odcinku
ok. 2 metrów. Powtórzenia: 4
razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Stanie tyłem do
ściany w postawie skorygowanej.
Ruch-Krok w przód z
zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.

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
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do
ściany. Pięty, biodra, plecy i
głowa przylegają do ściany. Ręce
wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Powolne przejście do
półprzysiadu, z kontrolą
przylegania pleców do ściany i
zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1 . Ćwiczenia koordynacyjne tzw. „pajacyk” (na raz podskok do rozkroku z klaśnięciem dłońmi – nad
głową- naśladowanie.
2. Chód z przedmiotem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni.

ŚRODA 3.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Żółte koło

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! Pomóż proszę dziecku nazwać podaną niżej figurę geometryczną oraz jej kolor. Przyklej nazwę obok
figury, a wyraz (nazwa koloru) pokoloruj na ten właśnie kolor.

KOŁO

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Wytnij proszę dziecku jedną linijkę z figurami geometrycznymi. Proszę, aby dziecko odwzorowało
kształty i kolory wg wskazanego wzoru. Jeśli mas ochotę, zrób inne wzory i ćwiczcie  Powodzenia!

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Włącz proszę dziecku muzykę relaksacyjną, połóżcie się na podłodze, zamknijcie oczy i odpocznijcie


TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
GRZEGORZ Ł.
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
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.
Organizacja i przebieg zabawy.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic
zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe
stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z
nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i
uderzając jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła
odpoczynek wtedy dzieci opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło
rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej
na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym,
Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura
która dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to
drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się
palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica,
dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje
do ręki, następny kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga:
Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z
rękoma ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na
hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami,
raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować,
dziecko może wskazywać kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedną nogę a
następnie drugą.

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.

Czas
zabawy.
3- 5
minut

2- 3
minuty

2- 3
minuty
3- 5
minut
3- 5
minut

3- 5
minut
3- 5
minut

AAC / LOGOPEDIA
MICHAŁ M.
OLIWIER S.
GRZEGORZ Ł.
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOJARZENIA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ Z BRYSTOLU LUB KARTONU 3 KOŁA O ŚREDNICY 20 CM.PODZIEL KOŁO
NA 4 CZĘŚCI ZA POMOCĄ FLAMASTRA.WYTNIJ OBRAZKI, ODDZIEL KARTECZKI Z CZASOWNIKAMI
I WKLEJ KAŻDY CZASOWNIK OSOBNO W KAŻDĄ JEDNĄ CZĘŚĆ KOŁA. POZOSTAŁE OBRAZKI RZECZOWNIKI NAKLEJ NA KLAMERKI DO BIELIZNY LUB NAKRĘTKI OD BUTELEK. ZABAWA
POLEGA NA DOPASOWANIU ODPOWIEDNIEGO OBRAZKA - RZECZOWNIKA DO CZASOWNIKA NA
KOLE I PRZYPIĘCIE ODPOWIEDNIEJ KLAMERKI Z OBRAZKIEM .

CZWARTEK 4.06.2020r.
WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: woreczki; 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 Siad na krześle, przed krzesłem
na podłodze leży rozłożony kocyk.
Stopy stoją na brzegu kocyka. Zwijanie
kocyka pod stopy ruchami zginania
palców bez odrywania pięt od kocyka.

Ćw.2 Siad na krześle, Nogi uniesione
nad podłogę, stopy w zgięciu
podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Naprzemienne dotykanie
palcami stóp podłogi.

Ćw.4 Siad prosty. Dłonie oparte na
podłodze z tyłu. Podeszwy stół
złączone. Wyprost nóg w stawach
kolanowych z utrzymaniem złączonych
podeszwami stóp. Uwagi: Zwrócenie
uwagi aby kolana były rozchylone na
zewnątrz i stopy były złączone.

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z
tyłu, piłka trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego. Rzut piłki
nogami do osoby siedzącej naprzeciwko.

Ćw.6 Siad ugięty. Stopy zgięte podeszwowo,
palce oparte na woreczkach pięty uniesione nad
podłogę. Prostowanie nóg z wysuwaniem
woreczków w przód bez dotykania piętami

podłogi

Ćw.3 Stanie- Postawa. Na podłodze
narysowana linia. Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku 2-3
metry.

Uwagi

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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 – JEŚĆ
Nowy gest – PIĆ

RELIGIA
TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha Świętego.
Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i
Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy
Trójcą Świętą.
Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się człowiekiem, i
Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do którego modlimy się.
– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?




dał nam cały świat
posłał na ziemię Pana Jezusa
jest najlepszym Ojcem

– Co robi dla nas Pan Jezus?




umarł za nas na krzyżu
karmi nas swoim Ciałem
uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy



umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej

– Co czyni dla nas Duch Święty?




jest z nami w Kościele
oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa
daje nam siły do życia dobrocią i miłością

Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni 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 na krześle, pięty uniesione czubki
palców dotykają podłogi.
Ruch- Przestawianie kolejno nóg do
przodu „marsz na palcach” i powrót
do pozycji wyjściowej. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę. Ruch-Maksymalne
podkurczenie palców stóp
(wytworzenie „tunelu” pod stopami).
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle.
Ruch- Uniesienie nóg nad podłogę
i dotknięcie podeszwą jednej stopy
do podeszwy drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 7) P.w.-Siad na krześle.
Ruch- Przesuwanie podkurczonych
palców jednej stopy po podudziu
nogi przeciwnej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy lewą i prawą nogą.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, Stopy
oparte na podłodze.
Ruch- Naprzemienne podkurczanie i
prostowanie palców. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch- Silne dmuchnięcie w piórko,
tak aby szybowało jak najdłużej w
powietrzu. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, dłonie
splecione na karku. Ruch- Wdech
nosem, z cofnięciem łokci,
ściągnięciem łopatek i wypukleniem
klatki piersiowej, a następnie wydech
ustami, z opadem tułowia w przód.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. Na
podłodze, przed stopami leży laska
(kij od
„szczotki”), palce stóp zawinięte na
lasce. Ruch- Przesuwanie się w
bok krokiem dostawnym z
przyciskaniem palców do laski.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na
podłodze narysowana linia. RuchMarsz z krzyżowaniem stóp. Na
odcinku ok. 2 metrów.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, nogi
wyprostowane, pięty oparte na
podłodze. Paluchy stóp złączone.
Ruch- Naciskanie paluchem jednej
stopy na palucha drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

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

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1 . Ćwiczenia koordynacyjne tzw. „pajacyk” (na raz podskok do rozkroku z klaśnięciem dłońmi – nad
głową- naśladowanie.
2. Chód z przedmiotem położonym na grzbiecie wyciągniętej dłoni.

LOGOPEDIA
DAWID K.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE NAUKĘ SŁUCHANIA , GDY MÓWIMY DO DZIECKA. DZIECKO MUSI WIEDZIEĆ ,
CZEGO SŁUCHAĆ. MUSIMY JE UWRAŻLIWIĆ NA DŻWIĘKI Z OTOCZENIA. POCZĄTKOWO UWRAŻLIWIAIMY JE
NA RÓŻNE ODGŁOSY, A PÓŻNIEJ NA MOWĘ LUDZKĄ. NA ROZUMIENIE MOWY, UWAŻNE SŁUCHANIE ZE
ZROZUMIENIEM. POPRAWNE WYKONYWANIE POLECEŃ , ĆWICZEŃ, ZADAŃ.
1.CO TO ZA DŹWIĘK?- MAMO, TATO WYKONAJ Z DAWIDEM TE ĆWICZENIA.

2.POTRAFIĘ SŁUCHAĆ.

3.KTO DOBRZE SŁUCHA, TEN PIĘKNIE MÓWI.

PIĄTEK 5.06.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Kolorowe budowle
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem poniżej 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
A teraz czas na zabawę! Pobawcie się klockami. Poukładajcie różne konstrukcje. Możecie też je pogrupować np.
czerwone klocki, żółte klocki, zielone klocki itp. PAMIĘTAJCIE! Po zabawie należy posprzątać! Nie zostawiajcie
tego dla mamy 

WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 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
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.

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

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

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

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

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

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

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

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

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

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

Uwagi

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

Wykonujemy 6- 8
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Nauka zakładania bluzy zakładanej przez głowę.
2. Zapinanie i rozpinanie zamka błyskawicznego.
LOGOPEDIA
DANIEL D.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE CZYTANIA WYRAZÓW DWUSYLABOWYCH ZAWIERAJĄCYCH
SAMOGOSKI A, E, I, O + M, T, L .JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ TO WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY. NIECH
DANIEL ZAZNACZY WYRAZY , KAŻDY INNYM KOLOREM .
JEŻELI NIE, TO PROSZĘ ABY PRZEPISAŁA PANI DANIELOWI WYRAZY DO ZESZYTU.

( MAMA, TATA, MATA, TAMA, LALA, LAMA, LATA, LATO, META, MIMO, LILA, MOLO, MOLE, TOLA, MELA,
LOLA)
NIECH DANIEL ODWZOROWUJE NAPISANE PRZEZ PANIĄ WYRAZY W ZESZYCIE.
MOŻECIE WYKLASKAĆ, WYTUPAĆ SYLABY W WYRAZACH .
MIŁEJ PRACY. RODZICU POCHWAL DZIECKO PO ZAKOŃCZONEJ PRACY.

LOGOPEDIA
OLIWIER S.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE CZYTANIA WYRAZÓW DWUSYLABOWYCH ZAWIERAJĄCYCH
SAMOGOSKI A, E, I, O + M, T, L .JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ TO WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY. NIECH
OLIWIER ZAZNACZY WYRAZY , KAŻDY INNYM KOLOREM .
JEŻELI NIE , TO PROSZĘ ABY PRZEPISAŁA PANI OLIWIEROWI WYRAZY DO ZESZYTU.

( MAMA, TATA, MATA, TAMA, LALA, LAMA, LATA, LATO, META, MIMO, LILA, MOLO, MOLE, TOLA, MELA,
LOLA)
NIECH OLIWIER ODWZOROWUJE PO ŚLADZIE NAPISANE PRZEZ PANIĄ WYRAZY W ZESZYCIE.
MOŻECIE WYKLASKAĆ, WYTUPAĆ SYLABY W WYRAZACH .
MIŁEJ PRACY. RODZICU POCHWAL DZIECKO PO ZAKOŃCZONEJ PRACY.

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?

MAMA ZADAJE PYTANIE :
1.PIOTRUŚ POKAŻ GDZIE JEST WAGA ?(DZIECKO WSKAZUJE DANY OBRAZEK- TU JEST WAGA )
2. PIOTRUŚ POKAŻ GDZIE JEST ŁATA? ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST ŁATA )
3.PIOTRUŚ POKAŻ GDZIE JEST DAMA? ( DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK- TU JEST DAMA)
4. PIOTRUŚ POKAŻ GDZIE JEST FALA ? (DZIECKO WSKAZUJE OBRAZEK – TU JEST FALA )
ZADANIE 2. MAMA ZADAJE PYTANIA:
1.PIOTRUŚ POKAŻ GDZIE JEST ,, WA ‘’( DZIECKO WSKAZUJE SYLABĘ I MÓWI – TU JEST

,,WA ‘’)

2. PIOTRUŚ POKAŻ GDZIE JEST ,,ŁA ‘’( DZIECKO WSKAZUJE SYLABĘ I MÓWI – TU JEST ,,ŁA’’)……..
3.WYPOWIADAJĄC PRZEZ DZIECKO SYLABY ,,WA’’, ,,ŁA’’ ,,DA’’, ,,FA ‘’’MOŻNA JĄ PRZECIĄGAĆ:
WAAAAAAAA, ŁAAAAAAAAA, DAAAAAAAA, FAAAAAAAAAAAAAAA ( GŁOŚNO, CICHO).
MOŻNA WYKLASKAĆ SYLABY: WA GA , ŁA TA DA MA ,FA LA

( PRZECIĄGAJĄC PIERWSZĄ SYLABĘ ).

4. MOŻNA DZIECKU NAPISAĆ WYRAZY DAMA, FALA – NIECH PISZE PO ŚLADZIE. MIŁEJ ZABAWY.

