TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : BEZPIECZNE WAKACJE
PONIEDZIAŁEK 22.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wakacje tuż, tuż…
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
Oto wakacyjna lista wyzwań! Drogi Rodzicu! Przeczytaj dziecku wszystko z listy wskazując przy tym obrazki, a
następnie ustalcie wspólnie i zaznaczcie, które rzeczy będziecie chcieli zrealizować podczas wakacji  Powodzenia!

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Proszę, aby dziecko narysowało balon po śladzie, a następnie pokolorowało farbkami.

RELIGIA
TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny sposób opiekowali się nimi.
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.
Lubię chodzić do kościoła
Bo w nim jest tak pięknie
Każdy przyjdzie, to się żegna
I zaraz uklęknie
W tym kościele świateł wiele
I grają organy,
Bo tu mieszka nasz Przyjaciel,
Jezus ukochany.
O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz.
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której należymy
my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani, siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia.
Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej choroby przyjść do kościoła.
Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8
Zadanie Narysuj, z pomocą Rodziców, Twój kościół.

WYCH. FIZ.
TEMAT: Bezpieczne wakacje – bezpieczeństwo podczas gier i zabaw.
Drogi rodzicu bardzo proszę o odczytanie dzieciom poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji!!!


























Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.
Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
Nie rozmawiaj z obcymi.
Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na
zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie
buty w czasie wycieczki w góry.
W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
Nie rozpalaj ogniska w lesie.
Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.

Dziękuję rodzicom i opiekunom za współpracę w realizacji zdalnego nauczania z wychowania fizycznego.
Udanego wypoczynku!!!!!
INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
PIOTR Ł.
1. Dużą folię rozwiń na podłodze, popryskaj pianką do golenia, rozcieraj ją razem z dzieckiem, możesz
poprosić żeby coś dziecko namalowało.
2. Przygotuj dzbanek, kubki i wodę. Poproś dziecko żeby nalało pół szklanki wody, szklankę wody.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię (klaskanie, tupanie), przechodź
od prostych do złożonych czynności.
2. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy (może być cichy gwizdek) dziecko odrzuca piłkę do rodzica.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
OLIWIER S.
1. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię (klaskanie, tupanie), przechodź
od prostych do złożonych czynności.
2. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy (może być cichy gwizdek) dziecko odrzuca piłkę do rodzica.

LOGOPEDIA
GRZEGORZ Ł.
RODZICE.
DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WSPÓŁPRACĘ W TAK TRUDNYM OKRESIE JAKIM JEST PANDEMIA KORONAWIRUSA. DZIĘKUJĘ ZA SYSTEMATYCZNĄ PRACĘ Z DZIECKIEM I POMOC PRZY REALIZACJI OPRACOWANYCH PRZEZE MNIE ĆWICZEŃ I ZADAŃ.
WAM DZIECI : GRZEGORZOWI , DAWIDOWI, PIOTROWI, MICHAŁOWI, DANIELOWI I OLIWIEROWI ŻYCZĘ FANTASTYCZNYCH WAKACJI, LABY, WYTCHNIENIA OD SZKOŁY I NAUKI, MIŁEGO WYPOCZYNKU I WSPÓLNYCH ZABAW Z KOLEGAMI.

RODZICU.
ĆWICZENIA MA ZA ZADANIE ROZPOZNAWANIE, WSKAZYWANIE PRZEDMIOTÓW , KTÓRE MOŻEMY
ZABRAĆ NA WAKACJE NAD MORZE. DZIECKO MA ODSZUKAĆ I OTOCZYĆ PĘTLĄ TAKIE SAME
PRZEDMIOTY. MA WYKONAĆ POLECENIE –,, POKAŻ’’ ORAZ ,,TU JEST - TAKI SAM’’.ĆWICZENIE
GRAFOMOTORYCZE- RYSOWANIE PO ŚLADZIE.
RODZICU. JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ , TO WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY, JEŻELI NIE POSIADACIE ,TO NIECH DZIECKO WSKAZUJE NA EKRANIE KOMPUTERA.
ZADANIE 1.
MAMA MÓWI : GRZESIU POKAŻ GDZIE JEST KOŁO ?, GDZIE JEST PIŁKA?, GDZIE JEST ŁOPATKA?,
GDZIE JEST KRĘGIEL?GRZESIU WSKAZUJE. NASTĘPNIE MAMA MÓWI: ODSZUKAJ I TAKIE SAME
PRZEDMIOTY.WSKAŻ – TAKI SAM.
JEŻELI DZIECKO SAMODZIELNIE NIE WYKONUJE ĆWICZENIA ,TO BIERZEMY JEGO DŁOŃ I WSKAZUJEMY : TU JEST KOŁO I TU JEST KOŁO. TU JEST ŁOPATKA I TU JEST ŁOPATKA. DZIECKO Z POMOCĄ RODZICA OTACZA PĘTLĄ TAKIE SAME PRZEDMIOTY.

ZADANIE 2.
JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ TO WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY. JEŻELI NIE POSIADACIE , TO
PROSZĘ ABY DZIECKO WODZIŁO PALCEM PO EKRANIE KOMPUTERA.
GRZESIU NARYSUJ PO ŚLADZIE DROGI ADAMA I OLI, A DOWIESZ SIĘ , DOKĄD POJECHALI NA WAKACJE.
MAMA MÓWI : TO ADAM, TO OLA. GRZESIU WSKAZUJE.
RYSUJ PO ŚLADZIE ( Z POMOCĄ MAMY) .TO SĄ GÓRY. TO JEST MORZE. GRZESIU POKAŻ : GDZIE SĄ
GÓRY , GDZIE JEST MORZE.

GÓRY

MORZE

WTOREK 23.06.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Bezpieczne wakacje
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 o bezpiecznych wakacjach https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM oraz filmiki o
bezpiecznych wakacjach https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU,
https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q . Drogi Rodzicu, podczas słuchania piosenki i oglądania
filmików zaznaczaj dziecku, czego nie należy robić i jak postępować poprawnie. 
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! W tym zadaniu ćwiczymy określanie „więcej”, „mniej”. Zadaj dziecku pytanie „W której szklance
jest więcej soku?”, „W której szklance jest mniej soku?”. Po wskazaniu szklanek, proszę, aby dziecko pokolorowało
słomkę w szklance, w której jest mniej soku. 

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Uzupełnijcie proszę walizkę  Wytnijcie z gazet lub narysujcie kilka rzeczy potrzebnych na
wakacyjny wyjazd i wklejcie je do walizki.

TERAPIA RUCHOWA
GRZEGORZ Ł.
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
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjĆw. nr 6) P.w.- Siad na krześle,
ściowa – Siad ugięty. Stopy makprzed krzesłem na podłodze leży lasymalnie zgięte grzbietowo, pięty
ska (kij od szczotki). Palce stóp zaoparte na podłodze. Dłonie oparte
winięte na lasce.
na podłodze z tyłu.
Ruch- Przestawianie stóp krokiem
Ruch- Uniesienie nóg nad poddostawnym w bok, z przyciskaniem
łogę i naprzemienne lekkie uderzapalców do laski. Powtórzenia: 2 senie piętami o podłogę. Powtórzerie po 5 razy.
nia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.-Stanie przodem do
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle,
ściany. Opad całym ciałem w
przed krzesłem na podłodze leży laprzód. Dłonie oparte o ścianę.
ska. Stopy zgięte podeszwowo,
Ruch- Pogłębienie opadu ciała w
pięty uniesione, palce stóp przy
przód z ugięciem rąk, bez odrywapodłodze. Ruch- Przeniesienie nóg
nia pięt od podłogi. Powtórzenia:
nad laską i dotknięcie palcami pod2 serie po 5 razy.
łogi. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle,
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle, laStopy oparte na podłodze.
ska ustawiona pionowo przed krzeRuch- Naprzemienne podkurczasłem, trzymana rękoma. Palce stóp
nie i prostowanie palców. Powtózawinięte na lasce. Ruch- Przestarzenia: 2 serie po 5 razy.
wianie stóp jedna nad drugą po lasce. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Palce stóp powinny być
cały czas zawinięte na lasce.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle,
Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. W dłoniach
przed krzesłem na podłodze leży
nad głową trzymane piórko (lub kalaska (kij od szczotki). Palce stóp
wałek waty).
oparte na lasce, pięty w górze.
Ruch- Silne dmuchnięcie w piórko,
Ruch- Przesuwanie laski jak najtak aby szybowało jak najdłużej w
dalej w przód, bez dotykania piępowietrzu. Powtórzenia: 3 razy.
tami podłogi. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle,
Ćw. nr 10) P.w.- Stanie. Na podłostopy oparte na lasce (kij od
dze, przed stopami leży laska (kij
szczotki), leżącej na podłodze.
od
Ruch- Naciskanie stopami na la„szczotki”), palce stóp zawinięte na
skę i toczenie laski w przód i w tył.
lasce. Ruch- Przesuwanie się w bok
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
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)
OLIWIER S.
1. Dużą folię rozwiń na podłodze, popryskaj pianką do golenia, rozcieraj ją razem z dzieckiem, możesz
poprosić żeby coś dziecko namalowało.
2. Przygotuj dzbanek , kubki i wodę. Poproś dziecko żeby nalało pół szklanki wody, szklankę wody.

ŚRODA 24.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Dzień Taty

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 Tato! Proszę omówcie wspólnie obrazki „Co można robić z tatą?”. Proszę, aby dziecko wycięło obrazki i
wyrażenia, a następnie je dopasowało jedno do drugiego przyklejając obok siebie.

Jeździć na rowerze
Czytać książki
Jeść lody
Bawić się klockami
Grać na komputerze
Grać w piłkę

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Droga Mamo! Pomóż proszę dziecku wykonać laurkę na Dzień Taty , tak jak przedstawia to filmik instruktażowy.
Potrzebne Wam będą: nożyczki, klej, biała kartka, kolorowe kartki, dwa guziki. W środku możecie napisać życzenia.
Powodzenia! https://www.youtube.com/watch?v=292UoM2sI1Q

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Tato, daj dziecku (jeśli możesz ) kolorową kredę . Rysujcie wspólnie na dworze wszystko, co kojarzy Wam się
z wakacjami i latem np. na płycie betonowej lub tablicy. Jeśli macie możliwość, zabawcie się! Jeśli nie macie kredy,
to możecie wspólnie malować farbkami po swoim ciele np. po nogach, rękach 

TERAPIA RUCHOWA
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.

1.

2.
3.

4.

Opis ćwiczenia

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik,
ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi:
Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i
wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga wykonać ćwiczenie.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak
trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do
pośladków, przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców
dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do
pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka,
ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

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

Czas
4- 5
minut

4- 5
minut
4-5 powtórzeń

15- 20
minut

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:
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. Ruch- Przyjęcie 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. Ruch- Dociśnięcie
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.

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

KOLOROWY SPACER
Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacer ze swoim dzieckiem .Poproś, aby obserwowało środowisko dookoła siebie.
Znajdźcie różne rzeczy w podanych kolorach i narysujcie je. Miłej zabawy !

CZWARTEK 25.06.2020r.
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

Drodzy Rodzice! To już ostatnie zajęcia z innowacji metodycznej „Mówię Makatonem”. Bardzo proszę
powtórzcie z dzieckiem wszystkie poznane dotąd gesty i starajcie się utrwalać je w życiu codziennym 
Bardzo Wam dziękuję za ogromny wkład pracy i zaangażowanie! Bez Was Wasze dzieci nie mogłyby nic
utrwalić i zapamiętać w tej trudnej sytuacji!
RELIGIA
TEMAT: JA I JEZUS NA WAKACJACH
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz odpoczywać, bawić się, a Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej, a także w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i nigdy cię nie opuści.
Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie. Nie zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Bądź wzorem dla innych!
Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c
Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

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

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa
strona

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

Ćw.1 Toczenie piłki po jednej linii przodem
Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii przodem .
i powrót przodem po drugiej linii.
Ćw.8 Jw. po linii tyłem.
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.

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

Uwagi

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

Wykonujemy
6-10 powtórzeń każdego
ćwiczenia

TERAPIA RUCHOWA
MICHAŁ M.
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.

Czas
zabawy.
3- 5 minut

2- 3 minuty

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

3- 5 minut
3- 5 minut

Bibliografia:
1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP. Warszawa 1997 r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
MICHAŁ M.
1. Dużą folię rozwiń na podłodze, popryskaj pianką do golenia, rozcieraj ją razem z dzieckiem, możesz poprosić
żeby coś dziecko namalowało.
2. Przygotuj dzbanek , kubki i wodę. Poproś dziecko żeby nalało pół szklanki wody, szklankę wody.

LOGOPEDIA
DAWID K.
RODZICE.
DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WSPÓŁPRACĘ W TAK TRUDNYM OKRESIE JAKIM JEST PANDEMIA KORONAWIRUSA. DZIĘKUJĘ ZA SYSTEMATYCZNĄ PRACĘ Z DZIECKIEM I POMOC PRZY REALIZACJI OPRACOWANYCH PRZEZE MNIE ĆWICZEŃ I ZADAŃ.
WAM DZIECI : GRZEGORZOWI , DAWIDOWI, PIOTROWI, MICHAŁOWI, DANIELOWI I OLIWIEROWI ŻYCZĘ FANTASTYCZNYCH WAKACJI, LABY, WYTCHNIENIA OD SZKOŁY I NAUKI, MIŁEGO WYPOCZYNKU I WSPÓLNYCH ZABAW Z KOLEGAMI.
RODZICU.
ĆWICZENIA MA ZA ZADANIE ROZPOZNAWANIE, WSKAZYWANIE PRZEDMIOTÓW , KTÓRE MOŻEMY
ZABRAĆ NA WAKACJE NAD MORZE. DZIECKO MA ODSZUKAĆ I OTOCZYĆ PĘTLĄ TAKIE SAME
PRZEDMIOTY. MA WYKONAĆ POLECENIE –,, POKAŻ’’ ORAZ ,,TU JEST - TAKI SAM’’.ĆWICZENIE
GRAFOMOTORYCZE- RYSOWANIE PO ŚLADZIE.
RODZICU. JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ , TO WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY, JEŻELI NIE POSIADACIE ,TO NIECH DZIECKO WSKAZUJE NA EKRANIE KOMPUTERA.
ZADANIE 1.
MAMA MÓWI : DAWID POKAŻ GDZIE JEST KOŁO ?, GDZIE JEST PIŁKA?, GDZIE JEST ŁOPATKA?,
GDZIE JEST KRĘGIEL? DAWID WSKAZUJE. NASTĘPNIE MAMA MÓWI: ODSZUKAJ I TAKIE SAME
PRZEDMIOTY.WSKAŻ – TAKI SAM.
JEŻELI DZIECKO SAMODZIELNIE NIE WYKONUJE ĆWICZENIA ,TO BIERZEMY JEGO DŁOŃ I WSKAZUJEMY : TU JEST KOŁO I TU JEST KOŁO. TU JEST ŁOPATKA I TU JEST ŁOPATKA. DZIECKO Z POMOCĄ RODZICA OTACZA PĘTLĄ TAKIE SAME PRZEDMIOTY.

ZADANIE 2.
JEŻELI POSIADACIE DRUKARKĘ TO WYDRUKUJCIE KARTĘ PRACY. JEŻELI NIE POSIADACIE , TO
PROSZĘ ABY DZIECKO WODZIŁO PALCEM PO EKRANIE KOMPUTERA.
DAWID NARYSUJ PO ŚLADZIE DROGI ADAMA I OLI, A DOWIESZ SIĘ , DOKĄD POJECHALI NA WAKACJE.
MAMA MÓWI : TO ADAM, TO OLA. DAWID WSKAZUJE.
RYSUJ PO ŚLADZIE ( Z POMOCĄ MAMY) .TO SĄ GÓRY. TO JEST MORZE. DAWID POKAŻ : GDZIE SĄ
GÓRY , GDZIE JEST MORZE.

GÓRY

MORZE

Drodzy Rodzice!

W bardzo nietypowy sposób dobiega koniec roku szkolnego 2019/2020. I tak też pragnę złożyć Wam
ogromne podziękowania za cierpliwość i wytrwałość oraz pomoc dziecku w zdalnym nauczaniu.
Stanęliście na wysokości zadania i doskonale zdaliście ten niełatwy dla nas wszystkich egzamin.
Doceniam, jak wielki wysiłek włożyliście Państwo w edukację dzieci, a co za tym idzie, pomogliście
również Nam – Nauczycielom.
Życzę Wam i Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowych i spokojnych wakacji oraz dużo słońca na
niebie! 

Edyta Dziewińska

