TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO : WIELKANOC
PONIEDZIAŁEK 29.03.2021r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wielkanocna pisanka
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
Piosenka:
Hej ho, hej ho. Witam Cię.
Hej ho, hej ho. Jestem ja.
Hej ho, hej ho. Jesteś ty.
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my.
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ
Drodzy Rodzice! Posłuchajcie razem z dzieckiem „na dobranoc” słuchowiska i audiobooka o Wielkanocy
https://www.youtube.com/watch?v=vjQrmmMiVas i https://www.youtube.com/watch?v=vTH0UA5cHz0
Drodzy Rodzice! Pomóżcie dziecku i wspierajcie go podczas ćwiczenia grafomotorycznego. Polecenie znajdziecie na
zadaniu poniżej.

RELIGIA
Temat: Święconka czyli znaczenie pokarmów
Drogi Rodzicu, przeczytaj Dziecku znaczenie pokarmów, które wkładamy do koszyczka. Jeśli masz możliwość
odwołaj się do konkretnych produktów, które masz w domu. Na zakończenie pomóż wykonać dziecku zadanie.
W Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny, którymi będziemy się dzielić przy wielkanocnym
śniadaniu.
Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym
Panie Jezu Chryste!
Zasiądź między nami.
Udziel nam radości Twego Zmartwychwstania.
Niech się okażemy Twoimi uczniami,
a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.
Znaczenie pokarmów
BARANEK - Baranek w koszyczku jest symbolem Jezusa Chrystusa – Baranka Bożego, który umarł za nasze
grzechy, a zmartwychwstając pokonał śmierć. Symbolem tego zwycięstwa jest, trzymana przez Baranka,
chorągiewka.
PISANKI - Na wielkanocnym stole królują jajka. Są symbolem życia i odrodzenia. Malowane na różne kolory,nie
tylko zdobią nasz stół, ale pokazują także, jak wiele kolorów może mieć nasze życie, które daje nam Pan Bóg.
WĘDLINA – To symbol ofiary – daru, który ludzie dają Bogu, dziękując za to, że się nimi opiekuje i prowadzi ich
przez życie.
SÓL – Chroni potrawy przed zepsuciem. Człowieka, przed zepsuciem – grzechem, chroni Pan Jezus. Sól w
wielkanocnym koszyczku ma nam przypominać, że my też możemy się zepsuć kiedy grzeszymy oraz ma nas chronić
przed złem.
CHRZAN I BABKA - Chrzan przypomina, że gorycz męki i śmierci Pana Jezusa została zwyciężona przez słodycz,
dlatego obok chrzanu jest wielkanocna babka.
MASŁO – Jest oznaką dobrobytu.Przynoszone w koszyczku jest prośbą, by kolejny rok był w naszym domu pełen
dobroci i obfitości.
CHLEB - Pan Jezus został z nami pod postacią chleba – w Komunii Świętej. Chleb w święconce jest tego symbolem.
Przynosząc w koszyczku chleb, pragniemy prosić Pan Jezusa, aby nigdy nie brakowało nam jedzenia.
Zadanie
Narysuj koszyczek ze święconką. Wykonaną pracę proszę sfotografować i zdjęcie przesłać wychowawcy.

WYCH. FIZ.
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc
w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka:
Marsz w miejscu;
Krążenia ramion w przód;
Krążenia ramion w tył;
Krążenia ramion w bok – raz lewą, raz prawą ręką;
Ćwiczenia: Wykonujemy max do 10 powtórzeń każdego ćwiczenia. Między ćwiczeniami przerwa do 2 min
Ćw.1. W pozycji leżącej, nogi ugięte, dłonie oparte na
kolanach. Dzieci przyciągają kolana do klatki piersiowej,

Ćw.5. Siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Dziecko unosi
proste nogi do siadu równoważnego.

jednocześnie oporując je rękoma.
Ćw.2. W pozycji leżącej. Nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Dzieci naprzemiennie przyciągają kolana do
Ćw.6. W leżeniu tyłem. Nogi wyprostowane. Uniesienie
wyprostowanych nóg do kąta ok. 45 . Wytrzymać kilka sekund.
o

klatki.
Ćw.3. W leżeniu tyłem uniesienie wyprostowanych nóg i
wykonanie nimi nożyc pionowych.
Ćwiczenie oddechowe:
Leżenie tyłem. Stopy oparte na podłodze, ręce leżą wzdłuż tułowia.
Dziecko wykonuje wdech nosem z przeniesieniem wyprostowanych
rąk za głowę, a następnie wykonuje wydech ustami z jednoczesnym
przeniesieniem rąk do pozycji wyjściowej.
Ćw.4. Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze, ręce wyprostowane, wyciągnięte w stronę kolan.
Dziecko unosi barki i głowę nad podłogę, z dotknięciem

dłońmi kolan.

WTOREK 30.03.2021r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wielkanocna pisanka
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
Piosenka:
Hej ho, hej ho. Witam Cię.
Hej ho, hej ho. Jestem ja.
Hej ho, hej ho. Jesteś ty.
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my.
ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Pomóż dziecku udekorować pisankę, tak jak chcecie  Możecie użyć bibuły, plasteliny, mazaków,
farbek, a nawet waty, kaszy czy makaronu  Powodzenia 

RELIGIA

Temat: Śpiewamy Zmartwychwstałemu radosne „Alleluja”
Rozpoczynając dzisiejszą katechezę. Proszę o wysłuchanie pieśni o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Poniżej podaje link
https://www.youtube.com/watch?v=HJXCg8Hkwcs
Po wysłuchaniu piosenki, proszę pomodlić się jej słowami:
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ…..
BLASKIEM JAŚNIEJE NOC….
DLA CHĘTNYCH POLECAM FILM ,,OPOWIEŚCI BIBLIJNE-ZMARTWYCHWSTANIE
CHRYSTUSA” poniżej podaje link
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
Drodzy Rodzice
Bardzo proszę zachęćcie swoje Dzieci do przygotowania Koszyczka Wielkanocnego, który zostanie
pobłogosławiony w Wielką Sobotę.
Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed Świętami Wielkanocnymi przyjmij Państwo i Drodzy
Uczniowie życzenia :
…Aby Zmartwychwstały Pan błogosławił na każdy nadchodzący dzień.
Życzę wiele prawdziwej radości, ogromu miłości i ludzkiej życzliwości, dla Ciebie
i całej Rodziny.
Z zapewnieniem o modlitwie
Katechetka

WYCH. FIZ.

Temat: Rzuty do celów ruchomych.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka:
Trucht w miejscu – 2 min.
Krążenia ramion w przód – 2 min
Krążenia ramion w tył – 2 min.
Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę.
Skrętoskłony - po 5 razy na stronę

Przybory: woreczki/maskotki, ringo, krążek/talerzyk, piłka.

Ćwiczenia:
1. Dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękoma
wyprostowanymi w bok. Przerzuca woreczek
nad głową z jednej ręki, do drugiej.

5. Dziecko w siadzie skrzyżnym trzyma krążek- talerzyk
w rękach a na nim woreczek. Podrzuca woreczek w górę
i stara się złapać na krążek.

Wykonujemy 6- 10
powtórzeń każdego
ćwiczenia
2.Dziecko stoi, trzymając ringo w dłoniach.
Wykonuje rzut ranga w górę i stara się złapać
na przedramię opadające kółko.

3. Dziecko w siadzie podpartym trzyma
woreczek stopą i stara się go rzucić jak
najwyżej.

4. Dziecko z woreczkiem na głowie
wykonuje energiczny wyskok w górę tak,
aby woreczek oderwał się od głowy.
Następnie stara się go złapać w dłonie.

6. Dziecko rzuca woreczki do miseczki z odległości 2-3
metrów. Raz prawą, raz lewą ręką..

7. Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą woreczek i
stara się wycelować w tarczę.

8. Dziecko w leżeniu

na brzuchu trafia
woreczkami w toczącą się piłkę.

ŚRODA 31.03.2021r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wielkanocny koszyczek
FUNKCJONOWANIE OSOB. I SPOŁ.
Zajęcia poranne (przywitanie piosenką, omówienie pogody, zaznaczenie na kalendarzu pory roku, miesiąca i dnia
tygodnia oraz pogody).
Piosenka:
Hej ho, hej ho. Witam Cię.
Hej ho, hej ho. Jestem ja.
Hej ho, hej ho. Jesteś ty.
Hej ho, hej ho. Jesteśmy my.
ZAJĘCIA ROZW. KOMUNIKOWANIE SIĘ
Drogi Rodzicu! Ułóż z dzieckiem w kolejności historyjkę obrazkową, wklej ją do zeszytu. Podczas układania
opowiadaj dziecku, co dzieje się na obrazku. Możesz również zadawać dziecku pytania, a dziecko może wskazywać
odpowiedź palcem np. Gdzie jest baranek ?

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Pomóż dziecku dostrzec różnice i uzupełnijcie brakujące rzeczy w drugim koszyczku.

*Elementy do wycięcia i wklejenia do koszyka

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Policz z dzieckiem bazie i wklejcie odpowiednią cyfrę.

ZAJĘCIA ROZW. KREATYWNOŚĆ
Drogi Rodzicu! Puść dziecku ulubione piosenki, niech tańczy! Daj jakieś instrumenty, a jeśli nie macie w domu, to daj
coś, na czym dziecko może pograć np. garnki , patyczki itp., niech gra!

TERAPIA RUCHOWA- Andrzej Hendzak
Grzegorz Ł.
Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko
zdrowe w obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne
kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz.
Należy ćwiczyć systematycznie w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po
posiłku około 30-45 min. Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń
oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać dokładnie i powoli. Rodzica/Opiekun stara się
korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem! Zestaw wybranych ćwiczeń:
Lp.
Opis ćwiczenia/zabawy
Przebieg
ćwiczenia/zabawy:
Pozycja
stojąca
lub siad skrzyżny. Dziecko ma przypięte za pomocą
1.
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.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub laskę i porusz się po pokoju
2.
udając jazdę na motorze. Dodając „gazu” wykonuje zgięcie grzbietowe nadgarstka.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę
3.
gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest
niewielka zabawka (samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć
do siebie zabawkę.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc kończyny górne w ustawieniu probacyjnym
4.
przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np. małą
naklejkę ulubionej postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując
stawy śródręcza. Uwagi; zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało
elementy raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma i
naprzemiennie.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj „buźkę”.
5.

Czas
2-3
minut
2-3
minut
2-3
minut
2-3
minut

2-3

Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei. Uwagi: jeśli
dziecko nie potrafi zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej kartce.
Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei macza polec
w każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po kolei.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka
małych i większych koralików lub innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy
zatopionych przedmiotów.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc lub stojąc. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie
wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób
dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie
się dwóch zwierzaków.

6.
7.
8.

minut
2-3
minut
2-3
minut
2-3
minut

Bibliografia: 1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia.

INTEGRACJA SENSORYCZNA – SI Ewelina Gancarz
Piotr Łoboda
Propozycje ćwiczeń:
1.
2.
3.
4.

Przewracanie się z prawej strony na lewą, z lewej na prawą.
Masowanie rąk i stóp różnymi gąbkami, szczotkami.
Zawijanie dziecka w koc.
Mocne dociski stawów górnych i dolnych.

Grzegorz Łoboda
Propozycje ćwiczeń:
1.
2.
3.
4.

Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika.
Lepienie babek z piasku.
Zawijanie dziecka w koc.
Skoki obunóż przez przeszkodą.

Michał Matuszewski
Propozycje ćwiczeń:
1. Gra w piłkę- na sygnał dźwiękowy (może być cichy gwizdek) dziecko odrzuca piłkę do rodzica.
2. Zabawy naśladowcze- zatańcz z dzieckiem i włącz do tego prostą choreografię (klaskanie, tupanie), przechodź
od prostych do złożonych czynności.
3. Wchodzenie i schodzenie po schodach krokiem naprzemiennym.
4. Próby nadmuchiwania balona.

AAC – Iwona Zając
Piotr Łoboda, Grzegorz Łoboda, Michał Matuszewski

DROGI RODZICU !

1. PRZECZYTAJ ,PROSZĘ, DZIECKU TEKST O WIELKANOCY, POKAZUJ PALCEM OBRAZKI
ODPOWIEDNIE DO TEKSTU. PODCZAS DRUGIEGO CZYTANIA POMÓŻ DZIECKU
POKAZYWAĆ OBRAZKI NP. KIERUJĄC JEGO PALEC NA ODPOWIEDNIE OBRAZKI DO
TREŚCI.
2.
NASTĘPNIE SPYTAJ DZIECKO CO NALEŻY WŁOŻYĆ DO KOSZYKA WIELKANOCNEGO.
POPROŚ, ABY DZIECKO WSKAZAŁO ODPOWIEDNIE OBRAZKI LUB
(PO WYDRUKAWANIU) POŁĄCZYŁO JE Z KOSZYKIEM, RYSUJĄC LINIE OŁÓWKIEM.
3.
PRZYPOMNIJ PROSZĘ, DZIECKU , JAK NALEŻY SKŁADAĆ ŻYCZENIA KORZYSTAJĄ Z
INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ.
4.
POMÓŻ DZIECKU WYCIĄĆ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE SZTUĆCE I PRZYKLEIĆ W
ODPOWIEDNIE MIEJSCA. PROSZĘ, WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE NA RZECZYWISTYCH
PRZEDMIOTACH.
5.
POPROŚ DZIECKO , ABY PRZYJRZAŁO SIĘ OBRAZKOM I PRZYPOMNIAŁO SOBIE JAK
NALEŻY ZACHOWAĆ SIE PRZY STOLE. MOŻECIE PRZEĆWICZYĆ TE UMIEJĘTNOŚCI WEDŁUG
ZAPREZENTOWANEJ INSTRUKCJI OBRAZKOWEJ.

