ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER SZMIDT NA OKRES 20.04. - 24.04.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: DOM I JEGO POMIESZCZENIA
PONIEDZIAŁEK 20.04.2020
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: DOM, BLOK, WIEŻOWIEC
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 3 H
Treści z doradztwa zawodowego: Podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych, obserwacje i
opisywanie wyników tych działań. 1.5
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2
Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3.

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i
drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice wydrukujcie kartę pracy ze wzorem i elementami do wklejenia i
razem z Waszym dzieckiem ułóżcie obrazek tak jak na górnym wzorze, wspólnie przyklejcie.

2. Zadanie dla wszystkich: Drogi rodzicu proszę o wydrukowanie lub przepisanie poniższych wyrazów i
samogłosek, zadaniem dziecka jest pisanie po śladzie. Chętne dzieci mogą razem z rodzicem również
próbować wpisywać poniższe wyrazy i samogłoski w dowolnym edytorze tekstowym.
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Zadanie dla Michała, Kuby: połącz w pary takie same pary sylab (połącz linią), poproś mamę lub tatę, by
pomogli Tobie odczytać sylaby:
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Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę przeczytać dziecku wiersz Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł”:
„Paweł i Gaweł w jednym stali domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole;
Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.
Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając – między stoły, stołki
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.
Znosił to Paweł, nareszcie nie może;
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:
– Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą.
A na to Gaweł: – Wolnoć, Tomku,
W swoim domku.
Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.
Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie.*
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.
Sztuk! puk – zamknięto. Spogląda przez dziurę
I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,
A Paweł z wędką siedzi na komodzie.
– Co waćpan robisz? – Ryby sobie łowię.

– Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!
A Paweł na to: – Wolnoć, Tomku,
W swoim domku.
Z tej to powiastki morał w tym sposobie:
Jak ty komu, tak on tobie. ”.
3.Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania
i umycie zębów.
4.Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę pomóc dziecku w znalezieniu bajki tematycznej o budowie
domu, zapraszam Was do wspólnego oglądania. „Budowa domu – z serii pomysłowy Dobromir”

https://www.youtube.com/watch?v=1Pcyo1ra-nQ
5. Zadanie dla wszystkich: Zajęcia relaksacyjne – drogi rodzicu poszukaj dowolnej muzyka relaksacyjnej na
portalu youtube.pl, połóżcie się wspólnie i czytajcie na głos ulubione bajki waszemu dziecku.
INTEGRACJA SENSORYCZNA ANDŻELO:

Propozycje ćwiczeń:
1. Nauka chodzenia z asekuracją.
4. Słuchanie muzyki, lokalizowanie źródła dźwięku.
LOGOPEDIA:
ALEKSANDER I IRMINA, KRYSTIAN (WTOREK), MICHAŁ (ŚRODA):
W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz
dorsum -czyli języka. Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i
funkcjonowaniu narządów-ponieważ rehabilitujemy je tak samo jak kończyny górne czy dolne.
Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je wykonywać dwa razy dziennie nawet do 10 razy
każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na słuchawkach i tych dwóch zeszytach
o których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i pokazujemy sami obrazki,
dzieci na wózkach również, pisałam. Powodzenia.
Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie.
1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę
kilka razy w drugą całe wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy
zlizujemy.
2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i
naprzemiennie dotykamy czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust.
3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka
podniebienia twardego-mówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na
suficie, ma dużo kropek.
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących
czyli sz.cz,rz,dż
Proszę je wykonywac codziennie po kilka razy.
To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za
mowę, połykanie śliny, trawienie pokarmowe itp
Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie
poćwiczyć dmuchanie i robienie baniek.
Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet
samą kartkę i na niej porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy
kulki z miejsca na miejsce lub układamy na biedronce ,na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia
oddechowa- fajna zabawa-ale pokazać musicie, czyli nabrać powietrza z rurki i przenieść rurkę z
kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla oddechu, płuc oraz
ruchomości warg, języka. Powodzenia.

Drodzy Rodzice-u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi,
języka, policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę,
sylabę i wyraz. Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie
poćwiczyć sadzając dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że ćwiczenia
pozostałych funkcji typu rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to macie z nauczycielami,
wychowawcami każdego dnia. Uwagi ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie szkoły w pliku
ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z
zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/. Zeszyt- Sylaby i rzeczowniki część Isłuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze mówiące utrwala słownictwo, nazewnictwo,
kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo dobra rehabilitacja oraz
ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu, mowy, koordynacji
słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy dziecko mówi
dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji jeśli
macie Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon
powtarza za Wami chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi
mieć dźwięk jednak, żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji dla WAS mamy-abyście
wiedziały praktycznie jak poćwiczyć z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie
prawidłowo wymawiać.
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby
górne z dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnieCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, następnieZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie
DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD.
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę,
potem w sylabie i w wyrazie u kogo się da.
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO
S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA
S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE
S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU
Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów
dwusylabowych wtedySO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO
Następnie SO – SO – SO - SO
CO – CO – CO – CO - CO
ZO – ZO – ZO - ZO
DZO – DZO – DZO - DZO
SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO
CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA
Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać
uwagę na poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych
głosek, bo często właśnie dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język.
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce
SZ natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie
Panie pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z
dzieciaczkiem w domu. Pozdrawiam.
Twardochleb Zofia-neurologopeda

ANDŻELO:
Drodzy rodzice-wiem,ze niełatwo jest naszym dzieciom zwłaszcza z głęboką dyzartrią ćwiczyć ,ale
pamiętajmy ,ze narządy tu czyli język,wargi,podniebienie,przełyk mają utrudnione zadanie i każde ćwiczenie
w obrębie twarzoczaszki,które dałam ostatnio oraz masaże dadzą możliwośc stymulacji w/w narządów-bo
rehabilitujemy nie tyklko kończyny,kręgosłup ale również narządy artykulacyjne potrzebne do
połykania,transportowania pokarmu itp. Kilka ćwiczeń obecnie proszę wykonywać codziennie naszym
dzieciom,aby usprawniac na tyle ile możemy ssanie,połykanie,transport śliny itp.
1. Bardzo proszę posmarowac dziecku czymś tlustym na co nie jest uczulone twarz i smarując odrazu
kulistymi ruchami wmasowywac krem,czy oliwke po całej twarzy.
2 W kolejnym ćwiczeniu proszę dookoła warg delikatnymi ruchami -palcem wskazującym i środkowym
wmasowywać dalej krem.
3 A teraz bardzo proszę kciukiem i palcem wskazującym poszczypywać delikatnie miejsca dookoła warg. raz
w jedną stronę raz w drugą.
4w kolejnym ćwiczeniu proszę od brody w górę do zakończenia policzka z jednej i drugiej strony policzków
naprzemiennie poszczypywac kciukiem i palcem wskazującym skórę twarzy-czyli od dołu do góry.
5. Kolejne ćwiczenie to bardzo proszę wprowadzić szczoteczkę do wewnątrz jamy ustnej i pomasować język
okężnymi ruchami. Wiem,ze to nie jest łatwe-jednak-taki myk logopedyczny-jeśli palcem wskazującym
jednej ręki wciśniecie policzek dziecku między zęby-nigdy nie zaciśnie warg,ani zębów-to go nie boli i też
nie zamknie buzi,ani nie ugryzie i nie boli go to-po prostu będziecie mamy mogły pomasować językponieważ on bardzo potrzebuje pomocy,masaży-aby funkcjonować. To proste ćwiczenia,jednak bardzo
ważne w rehabilitacji. Proszę pamiętajcie o najprostrzych ćwiczeniach rozumienia weż,daj-jeden
przedmiot,dwa przedmioty te którymi się posługuje-nastąpi wtedy-ćwiczenie gnozji-czyli rozpoznawanianawet po dotyku w retinopatii i będziemy tym samym stumulowac płat skroniowy i ciemieniowy. Czasami
najprostsze ćwiczenia dają lepsze efekty niż wiele naraz. Rozumienie podstawą całej rehabilitacji.
Pozdrawiam. Twardochleb Zofia
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI:
IRMINA I ALEKSANDER (PONIEDZIAŁEK I WTOREK):
IDENTYFIKACJA SYMBOLI -SMAK SŁODKI
DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU.
NASTĘPNIE POPROŚ , ABY W MIARĘ SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I
ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO POWINNO ICH SPRÓBOWAĆ I NA
POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO CZYM JE NARYSOWAĆ I
ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.

WTOREK 21.04.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: SALON, PRZEDPOKÓJ
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – 1 H
Treści z doradztwa zawodowego: Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie
zainteresowań innych, poznanie swoich mocnych stron. 1.1-4

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i
drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o przygotowanie kilku rzeczy, które zwykle znajdują się w
Waszym salonie (dużym pokoju, np. pilot od telewizora, obrazek, ozdoba z parapetu itp.) oraz w
przedpokoju (np. klucze, buty, parasol, itp.). Proszę, żeby z Waszą pomocą dziecko podzieliło te przedmioty
na dwa zbiory – salon i przedpokój. Spróbujcie razem nazywać te przedmioty i mówić gdzie one się zwykle
znajdują, np. „to są buty i one stoją zawsze w przedpokoju” (jeśli dziecko nie mówi, to słucha nazw
wypowiadanych przez rodzica). Następnie wspólnie odkładacie przedmioty na swoje miejsce.

Zadanie dla chętnych: proszę o wydrukowanie poniższej karty pracy i razem z dzieckiem umieszczenie
elementów zgodnie z poleceniem.

2. Zadanie dla wszystkich: proszę o wydrukowanie domku i wspólne dopasowanie domowników (umieśćcie
wspólnie z dziećmi napisy w czarnych punktach, przyklejcie),karta pracy: „Moje sylabki 1”:

RELIGIA:
Katecheza 1. POZNAJEMY PISMO ŚWIETE: PAN BÓG ZAWSZE PRZEBACZA GRZECHY,
JEŚLI LUDZIE ŻAŁUJĄ I PRZEPRASZAJĄ.
DRODZY RODZICE, DROGIE DZIECI!
Pan Bóg czeka na powrót tych ludzi, którzy od Niego odeszli. Odchodzimy od Pana Boga gdy popełniamy
grzech czyli nie przestrzegamy przykazań. Wrócić możemy do Niego gdy żałujemy popełnionych grzechów,
pragniemy się poprawić i wyznajemy nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przepraszamy
za złe uczynki Boga i ludzi, których skrzywdziliśmy.
Poniżej zamieszczam link do filmu z przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Proszę obejrzyjcie i zobaczcie jak
Ojciec czyli sam Bóg czeka na grzesznika i mu przebacza
https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0
Zadanie
Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci, bardzo proszę pomódlcie się razem wieczorem o ustanie pandemii
koronawirusa. Pamiętajcie, proszę, że każdą modlitwę zaczynamy i kończymy znakiem krzyża świętego.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
21.04.2020r.
Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.

Włączamy muzykę
Bieg w miejscu 2 min.
Krążenia ramionami w przód i tył.
Krążenia biodrami.
Drodzy Rodzice, proszę pomóc dzieciom przygotować domowy tor przeszkód (3-4 ćwiczenia) Dzieci mogą
przechodzić slalomem między przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze,
przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce, przejść tip-topami po linii itp.
REWALIDACJA:
ANDŻELO – zabawa z piłka plażową (trening łapania piłki, masaż nóg i rąk oraz pleców wykonany piłką).
KUBA, OLEK – układanie dowolnych puzzli.

TERAPIA RUCHOWA – IRMINA:
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.
L
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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 poprzeczne, 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.
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ŚRODA 22.04.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KUCHNIA I ŁAZIENKA
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 4 H
Treści z doradztwa zawodowego: Podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych, obserwacje i
opisywanie wyników tych działań. 1.5
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2
Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3.

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i
drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o napisanie etykietek - „łazienka” i „kuchnia” i przyklejenie
ich wraz z dzieckiem na drzwiach o tych pomieszczeń, nazwanie ich. Następnie proszę o wydrukowanie
poniższej karty i wykonanie polecenia.

2.Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania
i umycie zębów.
3. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o napisanie dziecku dużej cyfry 9, zadaniem dziecka jest jej
wyklejenie za pomocą plasteliny.

Zadanie dla Irminy: mama rysuje dom (1 kwadrat i 1 trójką), a Irmina koloruje lub również wypełnia
plasteliną.
4. Zadanie dla chłopców: chłopcy wraz z rodzicami określają, które z podanych poniżej domów są duże,
mają kominy i 6 okien, następnie kolorują domy, które pasują do opisu.

5. Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice możecie do muzyki pobawić się w ruchowo, zadania w ruletce są
przykładowe, możecie wymyślić własne inscenizacje ruchowe:
https://wordwall.net/pl/resource/1089510/gimnastyka
REWALIDACJA:
ANDŻELO – zabawa z piłka plażową (trening łapania piłki, masaż nóg i rąk oraz pleców wykonany piłką).
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI:
MICHAŁ ŚRODA I PIĄTEK):

DROGI RODZICU !
POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU.NASTĘPNIE POPROŚ
, ABY W MIARĘ SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I ZGROMADZIŁO TE
PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO POWINNO ICH SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE
RODZICA WYBRAĆ TE , KTÓRE SĄ SŁODKIE,PO CZYM JE NARYSOWAĆ I ODŁOŻYĆ
NA MIEJSCE.

TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN:

Temat: Ćwiczenia usprawniające czynności chwytno-manualnych ręki.
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 !

Pozycja wyjściowa do wszystkich ćwiczeń wygląda następująco :
1. Krzesło– z oparciem (zabezpieczającym przed upadkiem do tyłu), stopy oparte całą powierzchnią
na podłożu lub podnóżku. 2. Stół - przysunięty blisko do dziecka, blat stołu musi znajdować się na
wysokości mostka (wyrostka mieczykowatego). 3. Przy występowaniu różnic w sprawności kończyn
górnych, ćwiczenia należy rozpoczynać od kończyny sprawniejszej.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

1. P.w.- Ręce na krawędzi stołu,
palce od II-V na blacie stołu,
kciuk poza.
Ruch: Naciskanie powierzchnią
dłoniową o blat stołu.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

2. P.w.- Ręce na krawędzi stołu,
palce od II-V na blacie stołu,
kciuk poza.
Ruch: Przesunąć kończyny
górne równocześnie w stronę
prawą a następnie w lewą,
naprzemienne unoszenie
kończyny górnej – zmiana
kończyn górnych. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.

3. P.w.- Przedramiona zgięte w
stawach łokciowych- łokcie
oparte na stole. Ruch:
Naprzemienna supinacja
przedramienia. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi:
Naprzemienna supinacja
przedramienia- łokcie oparte na
stole.
4. P.w.- Przedramiona zgięte w
stawach łokciowych- łokcie
oparte na stole. Ruch: Połączyć
obie ręce powierzchniami
dłoniowymi (jak do modlitwy).
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

5. P.w.- Kończyny górne
wyprostowane w stawach
łokciowych,
oparte stroną grzbietową o blat
stołu, ręce wyprostowane. Ruch:
Równoczesne i naprzemienne
zaciskanie rąk w pięść.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
6. P.w.- Kończyny górne
wyprostowane w stawach
łokciowych, oparte stroną
grzbietową o blat stołu, ręce
wyprostowane. Ruch:
Naprzemienne unoszenie ręki
zaciśniętej w pięść do części ciała
(nosa, ucha, barku) wyprostowana
pozostaje na blacie. Naprzemienne
unoszenie ręki wyprostowanej do
części ciała (nosa, ucha, barku),
ręka zaciśnięta w pięść pozostaje na
blacie.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
7. P.w.- Przedramiona zgięte w
stawach łokciowych- łokcie oparte
na stole, chwyt oburącz kijka.
Ruch: Prostowanie i zginanie
przedramion z kijkiem.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Długość kijka ok. 30-40
cm.
8. P.w.- Przedramiona zgięte w
stawach łokciowych- łokcie oparte
na stole, chwyt oburącz kijka
ustawionego prostopadle do stołu
(chora ręka nad zdrową). Ruch:
Przekładanie rąk wzdłuż kijka w
górę i w dół. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: Długość kijka
ok. 30-40 cm.

Bibliografia: 1. Dytz-Świtek D.,Borowicz A. Ćwiczenia usprawniające rękę spastyczną opracowane w oparciu o metodę Ester
Cotton.

CZWARTEK 23.04.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SPRZĘT RTV I AGD.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 1 H
Treści z doradztwa zawodowego: Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie
zainteresowań innych, poznanie swoich mocnych stron. 1.1-4
RELIGIA:
Katecheza 2. KŁANIAMY SIĘ PRZED KONFESJONAŁEM PANU JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU
– TU PRZEPRASZAMY PANA BOGA ZA GRZECHY.
DRODZY RODZICE, DROGIE DZIECI!
Konfesjonał to mebel kościelny w kształcie zabudowanego krzesła z klęcznikami, przy którym Pan Jezus w
osobie kapłana wysłuchuje spowiedzi.
Bóg chce odpuścić nam grzechy bo jest MIŁOŚCIĄ.
Pan Jezus polecił św. Faustynie namalować obraz przedstawiający Go jako Jezusa Miłosiernego.

Zadanie
Drodzy Rodzice bardzo proszę napiszcie na kartce dużymi literami słowa JEZU, UFAM TOBIE, a dzieci
proszę by je pokolorowały lub przyozdobiły materiałami, które mają w domu.
Wysłuchajcie piosenki i pomódlcie się jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=Cd8fDu03gf0

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i
drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: proszę o wydrukowanie poniższego projektu dom Karola. Zadaniem dziecka jest
znalezienie w waszym domu podobnych sprzętów AGD i RTV. Spróbujcie nazywać sprzęty, a dzieci, które
mogą powtarzają za wami nazwy. Karta pracy„Ja i mój świat 3”.

2. Zadanie dla wszystkich: proszę o wybranie 1 sprzętu AGD (piekarnik, odkurzacz, mikser, sokowirówka
itp.) i zaprezentowanie dziecku bezpiecznego użycia tego sprzętu. Jeśli np. wybierzecie odkurzacz, to rodzic
wkłada wtyczkę do gniazdka, ale dziecko może włączyć przycisk i zacząć odkurzanie. Miłej zabawy!
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
23.04.2020r.
Temat: Rzuty do celu stałego i ruchomego
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Trucht w miejscu 3-4 minuty lub taniec przy muzyce.

1. Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać.

2. Dziecko podrzuca piłkę i stara się pod nią przebiec.

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

4.Dziecko podrzuca piłkę (siedząc po turecku) i stara się złapać, by ta nie upadła na podłogę.

5. Dziecko z wyznaczonego przez rodzica miejsca rzuca woreczkami (kulkami z papieru) do celu (np. do
tarczy narysowanej na podłodze, pudełka, miski, koszyka).
- rzuty pozycji stojącej
- rzuty z pozycji siedzącej
- rzuty z leżenia przodem
6. Dziecko w pozycji leżącej (na brzuchu) rzuca jak najdalej woreczek (kulkę z papieru)
czołga się po niego.
REWALIDACJA:
MICHAŁ I OLEK – ćwiczenie komunikacji PECS na dowolnych wzmocnieniach.
TERAPIA RUCHOWA:
IRMINA:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe i brzucha.
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/Rysune

Opis ćwiczenia

k

Zdjęcie/Rysune

Opis ćwiczenia

k
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa
– Leżenie tyłem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze
wzdłuż tułowia. Ruch: Uniesienie
głowy nad podłogę – wytrzymać 5-7
sek. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia
barki powinny przylegać do podłogi.
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 5-7 sek.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce w pozycji ”skrzydełka” leżą na
podłodze. Na brzuchu ułożony
woreczek lub książka.
Ruch: Uniesienie głowy nad
podłogę z dmuchnięciem na
woreczek i powrót do leżenia.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad ugięty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Ruch:
Przyciągnięcie jednego kolana do
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą. W
czasie ćwiczenia plecy powinny być
wyprostowane a łopatki ściągnięte.

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone.
Dłonie pod brodą. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem.
Dłonie pod brodą. Nogi
wyprostowane i złączone. Pod
brzuchem w okolicy pępka
zrolowany kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
opuszczanie wyprostowanych nóg
nisko! nad podłogę. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: Nie
unosimy wysoko nóg.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchanie w piórko
tak aby szybowało w powietrzu.
Powtórzenia: 3 razy.

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.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

KRYSTIAN:
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!
L

Opis ćwiczenia/zabawy

Czas

p.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

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.
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.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja leżenie tyłem ( na plecach). Dziecko turla się po
podłodze z 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: Siedząc lub stojąc 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: 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.

Bibliografia:
1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. E. Mikołajewska, Materiały szkoleniowe. Terapia ręki. Diagnoza i terapia
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PIĄTEK 24.04.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: GDZIE MIESZKAM.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2 H
Treści z doradztwa zawodowego: Podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych, obserwacje i
opisywanie wyników tych działań. 1.5
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2
Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3.

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i
drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: proszę o wydrukowanie poniższego projektu domu i uzupełnienie go razem z
dzieckiem według wzoru oraz narysowanie dachu po liniach.

Zadanie dla chłopców: rozmowa o miejscu zamieszkania: rodzicu opowiedz swojemu dziecku gdzie
mieszkacie, czy jest to wieś czy miasto, czy mieszkacie w bloku, kamienicy czy domku? Jeśli macie
możliwość, wyjdźcie na dwór i pooglądajcie Waszą najbliższą mieszkalną okolicę.
Zadanie dla Irminy: wychodzicie wspólnie na balkon i oglądacie swoją okolicę mieszkalną.
2. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania
i umycie zębów.
3. Zadanie dla chłopców: Wspólnie z dziećmi przyglądacie się rysunkowi, szukacie poniższych obrazków na
dużym rysunku i wykreślacie ten, który nie pasuje. Karta pracy - ABC pięciolatek wie, mac edukacja.

Zadanie dla Irminy – dowolne tańce do dowolnej muzyki :-)

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
24.04.2020r.
Temat: Ćwiczenia równoważne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.

Przejście przodem (stopa za stopą na skakance) po rozłożonej na podłodze skakance, sznurku,
włóczce.

Przejście krokiem odstawno – dostawnym (bokiem) po skakance.

Przejście tyłem po skakance,

Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki lub woreczka oburącz,

Przejście po skakance z jednoczesnym podrzucaniem piłki oburącz,

Przenoszenie woreczków lub innych małych przedmiotów z jednego końca skakanki na drugi
REWALIDACJA MICHAŁ I KUBA – układanie dowolnych puzzli.

ZADANIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI, KOMPUTERA I
KORZYSTAJĄ Z INTERNETU ZA POMOCĄ SMARTPHONE’A (dla Aleksandra):
Poniżej zamieszczam zadania, proszę o przepisanie ich do zeszytu ucznia i poproszenie Waszego dziecka o
napisanie po śladzie wszystkich wyrazów, samogłosek, cyfr.

Napisz po śladzie:

DOM
A
I
U
9

A
I
U
9

BLOK
A
I
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U
9

Połącz w pary takie same pary sylab (połącz linią), poproś mamę lub tatę, by pomogli Tobie odczytać sylaby:

PA

MA

PI

MI

PA

MA

PI

MI

Drogi rodzicu proszę o poszukanie w Internecie i przeczytanie dziecku wiersz Aleksandra Fredry „Paweł i
Gaweł”.
Codzienne sprawdzanie pogody i daty w kalendarzu.
Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką:

1. wykonaj warzywo według własnej inwencji – mama szkicuje dowolny dom, a Olek wypełnia kontur
plasteliną.
Zabawa - „segregowanie sztućców” - po prawo łyżki, po lewo widelce.
Zabawa w segregowanie przedmiotów - drogi rodzicu proszę o przygotowanie kilku rzeczy, które zwykle
znajdują się w Waszym salonie (dużym pokoju, np. pilot od telewizora, obrazek, ozdoba z parapetu itp.) oraz
w przedpokoju (np. klucze, buty, parasol, itp.). Proszę, żeby z Waszą pomocą dziecko podzieliło te
przedmioty na dwa zbiory – salon i przedpokój. Spróbujcie razem nazywać te przedmioty i mówić gdzie one
się zwykle znajdują, np. „to są buty i one stoją zawsze w przedpokoju” (jeśli dziecko nie mówi, to słucha
nazw wypowiadanych przez rodzica). Następnie wspólnie odkładacie przedmioty na swoje miejsce.
Zabawa muzyczna z „relaksem w tle” - proszę o puszczenie w tle muzyki relaksacyjnej i pomasowanie dłoni
dziecka (uciski palców, całej dłoni, delikatne przegłaskanie, delikatne wibracje palców, dłoni i nadgarstków,
masaż dowolnym materiałem i fakturą).
Zabawa w obsługę sprzętu AGD - proszę o wybranie 1 sprzętu AGD (piekarnik, odkurzacz, mikser,
sokowirówka itp.) i zaprezentowanie dziecku bezpiecznego użycia tego sprzętu. Jeśli np. wybierzecie
odkurzacz, to rodzic wkłada wtyczkę do gniazdka, ale dziecko może włączyć przycisk i zacząć odkurzanie.
Miłej zabawy!

ANDŻELO: Zabawy z przedmiotami (mama pokazuje co trzeba zrobić i pomaga zrobić Andżelo):
1. pokręć kółeczkiem samochodzika.
2. posegreguj z mamą na dwie grupy: np. klocki niebieskie na prawo i klocki zielone na lewo, jeśli nie ma w
domu klocków to np. sztućce na prawo kubki na lewo.

