TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : DOKĄD NA WAKACJE?
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Na placu zabaw

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 piosenki https://www.youtube.com/watch?v=iCqcdRZSrFc, a następnie połącz przedmiot z odpowiednią
nazwą.

PIASKOWNICA

HUŚTAWKA

ŚLIZGAWKA

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu, pomóż proszę dziecku wyciąć obrazki poniżej. Wykonajcie swój własny park rozrywki. Karta jest
jako tło, a na osobną kartkę przyklejcie i ułóżcie wg własnego uznania wycięte obrazki. Wzór znajdziecie wśród tych
obrazków na dole (przerywane linie na środku kartki wskazują, gzie należy ją zagiąć). Powodzenia! 

RELIGIA
TEMAT: MAMY ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Oprócz tego, co widzimy wokół nas, istnieje świat, którego nie możemy zobaczyć. Bóg stworzył niewidzialne istoty.
Nazywamy je aniołami i choć nie widzimy ich, istnieją naprawdę. Aniołowie są niewidzialni, podobnie jak Bóg. O
aniołach możemy dowiedzieć się z Pisma Świętego.
Posłuchajcie http://www.biblijni.pl/Wj,23,20-33
Każdy człowiek otrzymał od Boga niezwykłego pomocnika – anioła, który przez całe życie jest blisko nas. Słowo
„anioł” znaczy „posłany” przez Boga. Jest on posłany, aby nas prowadził przez życie i pomagał w trudnościach. Anioł
nie ma ciała, jest duchem. Towarzyszy nam jak nasz cień, który jest zawsze przy nas. Aniołów, którzy opiekują się
ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami. Oni strzegą nas, kiedy śpimy, jemy, bawimy się, czuwając nad naszym
życiem. Anioł Stróż podpowiada nam, co dobrego możemy zrobić.
Pomódl się do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=n9iZFNrrwdA
Zadanie dla chętnych - Narysuj, jak sobie wyobrażasz swojego Anioła Stróża
WYCH. FIZ.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka; szarfa; kocyk.
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 – L i RR- ramiona
P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i doskonalenie sprawności

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami wyprostowaLR, PR w miejscu.
nymi i złączonymi. Przenosi NN nad piłką.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara
się ją złapać.

Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi nogami. Podnosi obie NN i przetacza pod nimi
piłkę.

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

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę następ- Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi nogami.
nie klaszcze ( 1 do 3 razy ) i stara się Dziecko wew. częścią stóp łapię piłkę i podzłapać piłkę.
rzuca wysoko do góry.

Ćwiczenie oddechowe
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko wykoĆw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki nuje wdech nosem, a następnie silnie dmucha
do ręki tak, aby krążyła wokół bioder( na szarfę.
w L i P stronę ).

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego ćwiczenia

Ćw.5 Dziecko staje w rozkroku i robi
skłon w przód i rzuca piłkę miedzy
swoimi nogami do partnera lub o
ścianę.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Turlanie się od prawej do lewej strony i od lewej do prawej.
2. „ To jest mój nos , to jest moje oko” - wskazujemy i mówimy dziecku żeby pokazało określoną część
ciała.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Turlanie się od prawej do lewej strony i od lewej do prawej.
2. „ To jest mój nos , to jest moje oko” - wskazujemy i mówimy dziecku żeby pokazało określoną część
ciała.
INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Turlanie się od prawej do lewej strony i od lewej do prawej.
2. „ To jest mój nos , to jest moje oko” - wskazujemy i mówimy dziecku żeby pokazało określoną część
ciała.

LOGOPEDIA
GRZEGORZ Ł.
DROGA MAMO.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE ROZPOZNAWANIE, WSKAZYWANIE I PODZIAŁ WYRAZU NA SYLABY.
MAMO. NAZYWAJ OBRAZKI , NIECH GRZESIU WSKAZUJE I WSPÓLNIE WYKLASZCZCIE SYLABY.
GRZESIU . Z POMOCĄ MAMY POKOLORUJ POD KAŻDYM OBRAZKIEM TYLE KREDEK, ILE SŁYSZYSZ
W WYRAZIE SYLAB.

WTOREK 16.06.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wakacje w górach

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, co przedstawia zdjęcie, następnie pokaż nazwę „GÓRY”. Zadaniem dziecka jest
napisanie jej po śladzie, a następnie ułożenie sylab oraz całego wyrazu (przyklejcie wszystko jedno pod drugim).

GÓRY

RY GÓ
YGRÓ

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Wytnij, ułóż puzzle i wklej je do zeszytu.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ

TERAPIA RUCHOWA
GRZEGORZ Ł.
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

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 4) P.w.- Siad na krześle, na
stole stoi zapalona świeca.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
wydech ustami ze zdmuchnięciem
świeczki. Powtórzenia: 3 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.

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 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 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. Ruch-Marsz
z krzyżowaniem stóp. Na odcinku
ok. 2 metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

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

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1 . Podejmowanie prób schodzenia po schodach krokiem naprzemiennym.
2. Zabawy przed lustrem – wystawianie języka, nadmuchiwanie policzków.

ŚRODA 17.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wakacje nad morzem
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, powiedz dziecku, co przedstawia zdjęcie, następnie pokaż nazwę „MORZE”. Zadaniem dziecka jest
napisanie jej po śladzie, a następnie ułożenie sylab oraz całego wyrazu (przyklejcie wszystko jedno pod drugim).

MORZE

MO RZE
MEZOR
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Jaka pogoda panuje na plaży? Wytnij odpowiedni symbol i przyklej go na obrazku.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem na karcie

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

Zdjęcie/Rysunek

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 23 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 (brzuch-plecy, plecybrzuch).Powtórzenia: Czas 2-3
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 .
Bibliografia:
1. Zabłocki K.: Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii. Warszawa 1998 r.

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 7) P.w.- W staniu, rodzice
chwytają dziecko w okolicy stawów
skokowych i nadgarstkowych.
Ruch- Huśtanie dziecka. Powtórzenia: Czas 2-3 minuty.
Ćw. nr 8) P.w.-Siad ugięty, rodzice siedzą naprzeciwko siebie z
rękoma wyciągniętymi do przodu,
dziecko pomiędzy nimi. RuchDziecko 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 2-3
minuty.
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.

AAC / LOGOPEDIA
MICHAŁ M.
OLIWIER S.
GRZEGORZ Ł.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY.WYTNIJ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE PRODUKTY. NARYSUJ TAKĄ SAMĄ TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. NASTĘPNIE ZRÓB
OBRAZKOWĄ LISTĘ ZAKUPÓW ( UŁÓŻ POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO LEWEJ STRONIE TABELI). PO
PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O DWA LUB TRZY OBRAZKI WIĘCEJ. ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE PRODUKTY Z LISTY. ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB LISTĘ ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. DZIECKO POWINNO Z PAMIĘCI WYBRAĆ TE SAME
OBRAZKI I UMIEŚCIĆ JE W KOSZU NA ZAKUPY.

OTO PRZYKŁAD

Lista zakupów

Koszyk

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRAZKI DO WYCIĘCIA

Co zapamiętałeś ?

CZWARTEK 18.06.2020r.
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

Drodzy Rodzice! Teraz najważniejsze jest powtarzanie poznanych gestów, jednak dla chętnych dorzucam
kolejne nowe gesty 
Nowy gest – MYĆ RĘCĘ
Nowy gest – KAPAĆ SIĘ

RELIGIA
TEMAT: PAN JEZUS – BOZY CHLEB CHCE ZAMIESKAĆ W NASZYCH SERCACH
Drodzy Rodzicu, bardzo proszę przeczytaj swojemu dziecku
Bóg nas kocha i daje nam to, czego potrzebujemy do życia. Takim darem jest np. chleb.
Żeby powstał chleb, musi pracować wiele osób, ale na samym początku to Bóg dał zboża, w których są ziarna. To z
ziaren powstaje mąka, a z niej chleb.
Obejrzyjcie film o tym jak powstaje chleb https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
Posłuchajcie, jak o dojrzewaniu zboża opowiadał Jezus:
Ktoś nasienie rzucił w ziemię. […] Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie.

Drogi Rodzicu!
Bardzo proszę daj swojemu dziecku ten Boży dar - chleb i poproś je by okazało mu szacunek poprzez ucałowanie go i
uczynienie na nim znaku krzyża. To jest zadanie wynikające z dzisiejszej lekcji.
Zaśpiewajcie wieczorem piosenkę, dziękując w niej za chleb, który każdego dnia spożywamy
https://www.youtube.com/watch?v=XVblDtDEjCs

WYCH. FIZ.
Biegi na czworakach przodem i tyłem- czołganie się pod niskimi przeszkodami.
Przyrządy i przybory: kijek, piłka, piłeczka
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 prze- Ćw.6 Rak z piłką na brzuchu. Dziecko w podporze
chodzi między nogami przodem i tyłem tyłem stara się chodzić do przodu nie upuszczając
piłki .

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

Ćw.7 P.W. j.w. chodzenie tyłem

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

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

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

Wykonujemy
6-10 powtórzeń każdego
ćwiczenia

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

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

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

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy.
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 ugięty. Stopy maksymalnie zgięte grzbietowo, pięty
oparte na podłodze. Dłonie oparte
na podłodze z tyłu.
Ruch- Uniesienie nóg nad podłogę i naprzemienne lekkie uderzanie piętami o podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.-Siad prosty. RuchMaksymalne zgięcie grzbietowe
stóp. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Zdjęcie/Rysunek

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 4) P.w.- Siad na krześle,
przed krzesłem na podłodze leży
laska (kij od szczotki). Palce stóp
oparte na lasce, pięty w górze.
Ruch- Przesuwanie laski jak najdalej w przód, bez dotykania piętami podłogi. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle,
stopy oparte na lasce (kij od
szczotki), leżącej na podłodze.
Ruch- Naciskanie stopami na laskę i toczenie laski w przód i w tył.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle,
przed krzesłem na podłodze leży laska (kij od szczotki). Palce stóp zawinięte na lasce.
Ruch- Przestawianie stóp krokiem
dostawnym w bok, z przyciskaniem
palców do laski. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle,
przed krzesłem na podłodze leży laska. Stopy zgięte podeszwowo,
pięty uniesione, palce stóp przy
podłodze. Ruch- Przeniesienie nóg
nad laską i dotknięcie palcami podłogi. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle, laska ustawiona pionowo przed krzesłem, trzymana rękoma. Palce stóp
zawinięte na lasce. Ruch- Przestawianie stóp jedna nad drugą po lasce. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Palce stóp powinny być
cały czas zawinięte na lasce.
Ćw. nr 9) 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 10) 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.

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

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1 . Podejmowanie prób schodzenia po schodach krokiem naprzemiennym.
2. Zabawy przed lustrem – wystawianie języka, nadmuchiwanie policzków.

LOGOPEDIA
DAWID K.
DRODZY RODZICE.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UWAŻNE SŁUCHANIE, WSKAZYWANIE , NAZYWANIE , ODSZUKIWANIE ELEMENTÓW RYSUNKU.
RODZICU. NIECH DAWID WSPÓLNIE Z TOBĄ ODSZUKA NA OBRAZKU KAŻDY Z ELEMENTÓW ,
KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W RAMKACH PONIŻEJ ( DAWID WSKAŻ GDZIE JEST PIÓRO?, GDZIE JEST
LAMPA? , GDZIE JEST KRZESŁO?, GDZIE JEST STÓŁ?, GDZIE JEST KSIĄŻKA ?). JEŻELI DAWID SAMODZIELNIE NIE WSKAŻE DANEGO PRZEDMOITU, PROSZĘ WEŻ JEGO RĘKĘ I WSKAŻ DANY ELEMENT
RYSUNKU) .WAŻNA JEST DEMONSTRACJA I NAŚLADOWANIE. UTRWALAMY POJĘCIE – TU JEST.

PIĄTEK 19.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: W ogrodzie zoologicznym

FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ

Oglądnijcie wspólnie filmik edukacyjny o zwierzętach w ZOO
https://www.youtube.com/watch?v=npMhzO8XogQ , a następnie pobawcie się w odgadywanie odgłosów zwierząt.
Musicie zamknąć oczy do tego zadania  https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ

Uzupełnijcie obrazek odciskami palców wg wzoru.

WYCH. FIZ.
Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek
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 Przejście po jednej linii przodem i powrót przodem po drugiej linii.
Ćw.2 Jw. przejście tyłem.

Ćw.3 Przejście przodem po liniach , PN na
jednej linii LN na drugiej.
Ćw.4 Jw. przejście tyłem.

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

Ćw.5 Przejście po linii przodem.
Ćw.6 Przejście po linii tyłem.

Ćw.7 Przejście po linii przodem.
Ćw.8 Przejście 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.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Podejmowanie prób schodzenia po schodach krokiem naprzemiennym.
2. Zabawy przed lustrem – wystawianie języka, nadmuchiwanie policzków.

Wykonujemy
6-10 powtórzeń każdego
ćwiczenia

LOGOPEDIA
PIOTR Ł.
DROGA MAMO.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY SYLABY ,,PA’’ ORAZ ROZPOZNAWANIE , WSKAZYWANIE I NAZYWANIE OBRAZKÓW , W KTÓRYCH SŁOWACH JEST PIERWSZA
SYLABA - ,,PA’’.ODPOWIADANIE NA PYTANIE – POKAŻ GDZIE JEST? TU JEST- WSKAZYWANIE
PALCE.
MAMA MÓWI : PIOTRUŚ TO JEST PARASOL. POKAŻ GDZIE JEST PARASOL?, TO JEST PAJAC.POKAŻ
GDZIE JEST PAJAC?...... JEŻELI PIOTRUŚ SAMODZIELNIE NIE WSKAŻE DANEGO PRZEDMOITU, PROSZĘ WEŻ JEGO RĘKĘ I WSKAŻ DANY ELEMENT RYSUNKU .WAŻNA JEST DEMONSTRACJA I NAŚLADOWANIE. UTRWALAMY POJĘCIE – TU JEST.

LOGOPEDIA
MICHAŁ M.
DROGI RODZICU. DROGA MAMO.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY SYLABY ,,BA’’ ORAZ ROZPOZNAWANIE , WSKAZYWANIE I NAZYWANIE OBRAZKÓW , W KTÓRYCH SŁOWACH JEST PIERWSZA
SYLABA - ,,BA’’.ODPOWIADANIE NA PYTANIE – POKAŻ GDZIE JEST? TU JEST.
MAMA MÓWI : MICHAŁ TO SĄ BANANY. POKAŻ GDZIE SĄ BANANY ?, TO JEST BATERIA .POKAŻ
GDZIE JEST
BATERIA ?, TO JEST BOCIAN.POKAŻ GDZIE JEST BOCIAN?......MICHAŁ WSKAZUJE PALCEM – TU JEST.
JEŻELI MICHAŁ SAMODZIELNIE NIE WSKAŻE DANEGO PRZEDMOITU, PROSZĘ WEŻ JEGO RĘKĘ Z I
WSKAŻ DANY ELEMENT RYSUNKU. WAŻNA JEST DEMONSTRACJA I NAŚLADOWANIE. UTRWALAMY POJĘCIE – TU JEST.

LOGOPEDIA
DANIEL D.
DRODZY RODZICE.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE UTRWALANIE SAMOGŁOSEK, ANALIZĘ I SYNTEZĘ SŁUCHOWĄ, ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE OBRAZKÓW.
DANIEL. WYKONAJ ĆWICZENIE POD KONTROLĄ RODZICA. RODZICU PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ
DANIELOWI: POKOLORUJ BALONIKI Z LITERKAMI OZNACZAJĄCYMI SAMOGŁOSKI. POŁĄCZ JE Z
OBRAZKAMI , W KTÓRYCH NAZWACH SŁYSZYSZ DANĄ SAMOGŁOSKĘ.

LOGOPEDIA
OLIWIER S.
DROGI RODZICU.
ĆWICZENIE MA ZA ZADANIE PODZIAŁ WYRAZU NA SYLABY, ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE OBRAZKÓW.
RODZICU. NIECH OLIWIER ROZPOZNAJE I NAZYWA OBRAZKI. NIECH PODZIELI WYRAZ NA SYLABY
( TAK , JAK POKAZUJE PRZYKŁAD ), WYTUPIE, WYKLASZCZE SYLABY. JEŻELI POSIADSZ DRUKARKĘ, WYDRUKUJ KARTĘ PRACY. OLIWIER MOŻE WYBRAĆ OBRAZEK I POKOLOROWAĆ GO.

