ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER - SZMIDT
NA OKRES 04.05. - 08.05.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: Żyj z przyrodą w zgodzie.
PONIEDZIAŁEK 04.05.2020
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Ekologia
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 proszę o wydrukowanie lub pokazanie dziecku prosto z ekranu poniższych
obrazków, przeczytanie, co one oznaczają. A następnie zabawcie się razem z dzieckiem w detektywa ekologicznego i
poszukajcie czy na opakowaniach produktów w Waszym domu są takie oznaczenia? (na produktach do jedzenia, na
kosmetykach, na proszkach do prania itp.), jak macie lupę, to możecie ją wykorzystać do zabawy w tropienie oznak
ekologii w domu.

Źródło: zbiory własne („Nauczycielka przedszkola”)
2. Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o przeczytanie dzieciom wierszyka „Kaczka – sprzątaczka”:
Kaczka - sprzątaczka
Nad rzeczką, opodal krzaczka,
mieszkała kaczka – sprzątaczka.
Z pomocą małej zmioteczki
sprzątała ciągle brzeg rzeczki.
Raz, dla przykładu – proszę ja pana wymiotła tuzin korków od szampana!
Gdzieś koło środy lub piątku
zbierała puszki w ramach porządków.
A w poniedziałek kupiła sznurek
i pakowała makulaturę.

Nie ustawała w swoich staraniach,
zbierając złom od dnia zarania.
Zysk także czasem miała niewielki,
gdy sprzedawała puste butelki.
Działało jej przy tym na nerwy,
że sprząta i sprząta bez przerwy:
kubeczki, tacki, woreczki, plastiki,
po smakowitych soczkach kartoniki,
torebki, miski, kolorowe karteczki,
niedojedzone kiełbaski, bułeczki.
A na dokładkę – proszę ja pana wciąż się ślizgała na skórkach po bananach.
Gryzła się biedna kaczka okropnie:
"A niech tych ludzi gęś kopnie!"
Mimo jej ciągłych, usilnych zabiegów
wciąż brudno było na rzeczki brzegu.
Nie wiedziała kaczka o tem,
jak sobie radzić ze śmieci kłopotem.
Może z nadejściem jesieni
zjawią się tłumy tych, co z nosem przy ziemi
sprzątać będą odpadki do czarnych worów.
Lecz trudno zrozumieć: dlaczego nikomu
nie zaświtała dotąd myśl zbożna czy czasem inaczej nie można?
Co by tu zrobić, drogie dzieciaczki, by ulżyć doli kaczki - sprzątaczki?
Zadanie dla wszystkich: Następnie proszę, abyście wydrukowali lub przepisali dzieciom poniższe wyrazy, zadaniem
uczniów jest napisanie po śladzie:

ZIEMIA EKOLOGIA LAS WODA
3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: Bycie ekologicznym nie jest bardzo trudne, wystarczy stosować proste nawyki – np.
używać wielorazowych toreb na zakupy. Drodzy rodzice – pokażcie swoim dzieciom jakich wielorazowych toreb na
zakupy używacie, pooglądajcie wspólnie ich kolory, wzory, a następnie zaprojektujcie własną na poniższym wzorze.
Źródło: blog „panimonia.pl”

Dzień Ziemi

https://panimonia.pl

Monika Sobkowiak

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. Użyj zagęszczonego płynu, aby ułatwić naukę picia z kubka dziecko otrzymuje więcej informacji
sensorycznych z gęstej cieczy i nie dociera do jamy ustnej dziecka ani wokół niego tak szybko, jak rzadkie
ciecze .
2. Odkrywaj różne pikantne, cierpkie, gorzkie lub kwaśne potrawy, umieszczając je w różnych miejscach na
języku i ustach.
LOGOPEDIA – ALEKSANDER, IRMINA, ANDŻELO, MICHAŁ ŚRODA), KRYSTIAN (WTOREK):
Drodzy Rodzice,
te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami pracy języka dla tych, które nie
mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które prawidłowo wypowiadają wszystko. Utrwalanie nawet prawidłowej
wymowy powinno być często stymulacją języka, warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek ,które utrwalają w czytaniu,
rozpoznawaniu oraz pisaniu.

Głoski kolejne potrzebne do wypowiadania prawidłowo sylab, wyrazów oraz nawet w próbach wypowiadania u
niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące czyli SZ,CZ,RZ,DŻ.
Zanim jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej i rozróżniać w pisowni i czytaniu,
musimy poćwiczyć język i wargi. Głoski te wypowiadamy odwrotnie do głosek poprzednich, a więc-czubek języka
ucieka do góry wysoko, usta szeroko otwarte „w ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki dziecka palcami. Musimy
pamiętać, że sporo dzieci nie unosi języka do góry, dlatego w tych ćwiczeniach, odwrotnie niż w poprzednich
smarujemy górną wargę nutelką bądź miodem ( z zastrzeżeniem - jeśli dziecko nie jest uczulone) i ma zlizywać
czubkiem języka to z wargi górnej. Proszę pokazać dziecku to ćwiczenie.
Kolejne ćwiczenie przygotowujące lub utrwalające pracę języka to dotykanie czubkiem języka górnych zębów, proszę
pokazać i tak kilka razy wykonywać i to dotyczy tylko górnych zębów.
Kolejne ćwiczenia pijemy ze słomek wszelkie napoje a następnie bulgoczemy słomką w kubku wodę, kto będzie
potrafił niech nabierze powietrza i wdmuchuje je do słomki bulgocząc w wodzie.
Kolejne ćwiczenie proszę pokazać Dziecku - próbujemy przy szeroko otwartych ustach dotykać tzw. sufitu /10 razy/czyli podniebienia twardego czubkiem języka.
Próbujemy ściskając policzki palcami pokazując, że język ma iść do góry-wypowiadać SZSZSZSZSZ.
Które z dzieci nie mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi . Dzieci prawidłowo wypowiadające te głoski
proszę aby utrwalały je w zdaniach złożonych typu:
„Idę do szkoły w której jest szatnia, a tam są moje szare buty.”
Ten szalik jest czerwony i jest w mojej ulubionej szafce. Powtarzanie tych zdań usprawni u dzieci mówiących pamięć,
koncentrację, uwagę. To trudne zdania jeśli nie powtórzą proszę zrobić z nich proste zdania-typu Ten szalik jest
czerwony. Szalik jest w szafce. Ważne aby dzieci dobrze mówiące utrwalały jak najczęściej zdania złożone-bo to
stymulacja płata czołowego, skroniowego i ciemienia. Dzieci słabo mówiące proszę ćwiczyć zestaw na wargi i język
do tych głosek i próbować wypowiadać przynajmniej SZ-pamiętamy o ściskaniu policzków. Dzieci, które w ogóle nie
mówią-staramy się przynajmniej wykonać część stymulacji opisanej. Mamy dzieci niemówiących bardzo proszę
pamiętać o pozostałych ćwiczeniach wysłanych oraz utrwalać zestaw .który wysłałam jako pierwszy. Ten zestaw
znajduje się na stronie szkoły w ogłoszeniach dla rodziców. Proszę skorzystać z tych podpowiedzi tam przekazanych.
Twardochleb Zofia
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – ALEKSANDER (PONIEDZIAŁEK, WTOREK), IRMINA
(PONIEDZIAŁEK, WTOREK), MICHAŁ (ŚRODA I PIĄTEK):
DROGI RODZICU ! Poproś dziecko, aby połączyło symbol z odpowiednim obrazkiem. Pomóż dziecku narysować
łąkę, a na niej przedstawione zwierzątka.
1.

Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkowi numer 2 , a następnie wskazanie takich zwierzątek , które
znajdują się na obrazku numer 1.
2.

WTOREK 05.05.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Blisko natury.
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.
Zadnie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o obejrzenie poniższych obrazków i wspólne opowiedzenie wydarzeń
(Irmina: mama opowiada i wskazuje poszczególne obrazki wraz z Irminą) – jak myślicie dlaczego drzewo uschło?

2. Zadanie dla chłopców – policzcie wszystkie żaby w stawie. Zadanie dla wszystkich: pokolorujcie obrazek.

Źródło obu kart: „Kolorowy start” wyd. mac edukacja.
3. Zadanie dla Krystiana i Irminy – przypomnienie samogłosek (materiały z poprzednich rozkładów).
Zadanie dla Kuby i Michała – proszę o napisanie po śladzie:

MAPA PUMA MAMA EMU
RELIGIA:

TEMAT: TYDZIEŃ BIBLIJNY W KATECHEZIE; LIST PANA BOGA DO NAS
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie proszę

Każdego dnia otrzymujemy wiele wiadomości. Tak wiele osób coś do nas mówi, a w dzisiejszych czasach
otrzymujemy mnóstwo wiadomości elektronicznych. Co chwilę przychodzą do nas smsy, zamieszczamy
posty na facebooku, otrzymujemy e-maile, a coraz rzadziej otrzymujemy list.
Kto z was otrzymał ostatnio jakiś list, ale taki zwykły, najlepiej ręcznie pisany, wysłany w kopercie ze
znaczkiem?
Jest jednak jeden list, który możemy otrzymać każdego dnia, on został wysłany już dawno temu, ale
wciąż jest aktualny. Mowa o piśmie Świętym.
Drodzy Rodzice jeżeli posiadacie w domu egzemplarz Pisma Świętego, może być również ilustrowana
Biblia dla Dzieci pokażcie proszę je swojemu Dziecku.
Pismo Święte to słowa skierowane przez Boga do każdego człowieka, także do Ciebie i do mnie!
Wiele dzisiaj powiedzieliśmy sobie o Piśmie Świętym. Wiemy, że jest to list, który Bóg
napisał do nas, a my powinniśmy go czytać.
Posłuchajcie proszę fragmentu z Pisma Świetego, z Księgi Rodzaju, 1 rozdział (o stworzeniu człowieka 1,3)
https://www.sklep.bibliaaudio.pl/biblia-audio-kids-komplet
Zadanie dla ochotników
Narysuj, proszę, co Pan Bóg stworzył na ziemi.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Temat: Zabawy i gry z dźwiganiem i mocowaniem.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonajcie poniższe ćwiczenia:
Marsz w miejscu - 3 min.
przeciąganie w siadzie
Dzieci (rodzeństwo bądź rodzic-dziecko) siadają w parach, przodem do siebie (siad rozkroczny) stopy zwarte ze
stopami współćwiczącego. Dzieci trzymają szarfy wspólnie oburącz. Jedno z ćwiczących przechodzi do leżenia tyłem,
przeciągając współćwiczącego do skłonu w przód, po czym następuje zamiana ról. Dzieci zaczynają się przeciągać na
znak : kto silniejszy!
REWALIDACJA:
ANDŻELO: proszę o nasypanie do pustych plastikowych butelek różnych substancji sypkich – np. o jednej sucha
fasolę, do drugiej kaszę mannę, do trzeciej makaron. Zakręcamy butelki i bawimy się z Andżelo w manipulacje
butelkami, wybijamy rytm, przykładamy do ucha, przekładamy z ręki do ręki. Miłej zabawy!
KUBA (wtorek i piątek), OLEK (wtorek i czwartek) I MICHAŁ (we czwartek, piątek): Wy chłopcy w tym
tygodniu potrenujecie swoją koncentrację uwagi i spostrzegawczość – zapraszam Was do zrobienia eksperymentu
„Burza w szklance wody”.
Do wykonania eksperymentu potrzebujemy:
- szklanka wypełniona wodą do ¾ wysokości,
- 4 łyżki oleju,
- barwnik spożywczy (lub barwnik uzyskany ze starego mazaka),
-miska i widelec.
Najpierw próbujemy w misce wymieszać kilka kropel barwnika w oleju, a następnie przelewamy go do wody. W
efekcie uzyskamy pięknie tańczące nitki kolorów.
LOGOPEDIA – KRYSTIAN – pod poniedziałkiem.
AAC – ALEKSANDER I IRMINA: pod poniedziałkiem.

TERAPIA RUCHOWA – IRMINA:
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.

.
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.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
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…
7.
Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze
wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na
hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w
pozycji stojącej wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z
opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko
wraca do sprzątania.
8.
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 jedna nogę a
następnie drugą.
Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.

Czas
zabawy.

1.

3- 5
minut

2- 3
minuty

2- 3
minuty

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

ŚRODA 06.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Oszczędzaj wodę.
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 popatrzcie na obrazek razem z dzieckiem, następnie podejdźcie z dzieckiem do
wszystkich kranów w domu i sprawdźcie czy są dobrze dokręcone. Należy dbać o wodę! W Polsce panuje szusa.
(Obrazek z „LOGOkreacja”)

2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu pomóż swojemu dziecku uratować żółwia morskiego, skreślcie razem
wszystkie śmieci, pływające w oceanie (źródło: „pani monia.blog”)

3. Zadanie dla wszystkich: uczeń koloruje poniższy obrazek dowolna techniką, można wykleić plasteliną. (źródło:
„Nauczycielka przedszkola”).

4. Zadanie dla wszystkich: proszę o znalezienie w wyszukiwarce internetowej razem z dziećmi piosenki „Świat w
naszych rękach – ekologiczna piosenka”. https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE – proszę

posłuchać i wspólnie potańczyć w rytm muzyki.
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.
REWALIDACJA ANDŻELO: opis we wtorek.
LOGOPEDIA – MICHAŁ – opis w poniedziałek.
AAC – MICHAŁ – opis w poniedziłek.
TERPIA RUCHOWA – KRYSTIAN: opis pod wtorkiem (IRMINA)

CZWARTEK 07.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Segreguj śmieci.
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:
TEMAT: MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maryja jest najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych problemach mówi Jezusowi i prosi
by On nam pomagał. Maryja zawsze wspierała Jezusa. Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie było przy Nim tych, którym
przywrócił zdrowie, którym wyświadczał dobro. Uciekli również Jego uczniowie. Została tylko Maryja oraz
najmłodszy z uczniów – Jan. Jezus widząc swoją Matkę i ukochanego ucznia – Jana, w słowach „Oto Matka Twoja”
wskazał Janowi, że Maryja będzie matką wszystkich ludzi.
W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją oddajemy cześć dobremu Bogu.
W Polsce najbardziej znane są: Jasna Góra, Licheń, Gietrzwałd, Limanowa, Święta Lipka oraz Rokitno, gdzie
znajdują się Jej obrazy lub figury.
Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy Jej obrazie lub figurze
Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice
Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego to Jasna Góra, nazywana często duchową
stolicą Polski. Jest to klasztor położony na wzgórzu zwanym Jasną Górą w mieście Częstochowa.
Wiemy, że stolicą Polski jest Warszawa, wcześniej był nią Kraków. Jasna Góra jednak zawsze była miejscem, gdzie
Polacy spotykali się ze swoją Matką. Tam czuli się wolni, nawet wtedy, gdy Polska była w niewoli.
OPOWIADANIE
Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli uciec. Przerazili się,
gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo
zniszczony obraz wrócił do klasztoru. Król Polski zajął się jego odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym
malarzom. Ci jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych cięciem szabli. I tak nawet do dzisiaj
możemy je oglądać.
Maryja ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi, a szczególnie na tych, którzy
się modlą razem z Nią. Polacy bardzo polubili tę twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich
kłopotach i zmartwieniach. Do Niej zwracali się również wtedy, gdy na nasz kraj napadli wrogowie – Szwedzi.
Napastnicy bardzo szybko zdobyli Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do Jasnej Góry. Był to już ostatnie ważne
miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie
natomiast tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się zwycięstwem
rycerzy Maryi. Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty.

Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w
imieniu narodu uroczyste ślubowanie. Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do apelu, śpiewając o godzinie 21:00
„Maryjo Królowo Polski...”.
Wysłuchaj piosenki i módl się codziennie jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64
Namaluj Matkę Bożą i u Jej stóp bukiet kwiatów. Pracę wyślij do Wychowawcy.

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 znaleźć razem z dzieckiem bajkę o śmieciach - „Rodzina Treflików –
śmieci”. https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
2. Zadanie dla wszystkich: Zabawa w segregowanie śmieci – drogi rodzicu proszę o przyszykowanie „czystych”
śmieci: coś plastikowego, coś papierowego, coś ze szkła i bio (np. jabłko) i wspólnie z dzieckiem dokonać segregacji
śmieci.
Mała podpowiedź:

3. Zadanie dla chłopców: Otoczcie żółtą pętlą te odpady, które powinny trafić do żółtego kontenera na plastik i
tworzywa sztuczne. (źródło: panimonia.blog)

Zadanie dla
Irminy: wykonaj
polecenie.
(źródło:
„Kolorowy
start”).

WYCHOWANI
E FIZYCZNE:
Temat: Zabawy i gry bieżne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Witam was moi mili. Dziś zaproponuję wam zabawę o ciekawej nazwie Kierat.
Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych: krzesło,
miotła, sznurek.

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza w domu stadionie, polanie okrążenie, na którym ustawia lub
wyznacza przeszkody o niewielkiej wysokości. Uczestnicy pokonują trasę kilkakrotnie w formie luźnego biegu.
Odmiana: -Uczestnicy wykonują jedno lub dwa okrążenia na czas.

REWALIDACJA Olek, Kuba i Michał – opis pod wtorkiem.
TERAPIA RUCHOWA:
KRYSTIAN:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ściągające łopatki.
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 ! Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych.
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce ugięte, dłonie na
karku, łokcie w górze. Głowa
uniesiona. Pod brzuchem w okolicach
pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik.
Ruch- Odrzut łokci w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 5) P.w.-Siad skrzyżny.
Plecy wyprostowane. Ręce w
pozycji „skrzydełek”. RuchUniesienie rąk w górę, z
wytrzymaniem ok 2-3 sek.
wyciągniętych rąk w górze.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce w
pozycji „skrzydełek” uniesione nad
podłogę. Głowa uniesiona, wzrok
skierowany w podłogę. Pod brzuchem
w okolicach pępka, zrolowany kocyk
lub ręcznik. Ruch- Uniesienie rąk w
górę i „klepanie” dłońmi w podłogę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. 3) P.w.- Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane. Glowa wyciągnięta w
górę. Wzrok skierowany przed siebie.
Ręce w pozycji „skrzydełek”. Ruchwysuwanie głowy w przód i cofanie
jej. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 6) P.w.-Siad skrzyżny.
Plecy wyprostowane, głowa
wyciągnięta w górę, wzrok
skierowany przed siebie. Ręce
w pozycji „skrzydełek”. RuchSkłon głowy w tył i powrót do
pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

Ćw.4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
w pozycji „skrzydełek”. Leżą na
podłodze. Ruch- Wdech nosem, a
następnie wydech ustami.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 7) P.w.- stanie w małym
rozkroku, opad tułowia w
przód. Głowa wyciągnięta przed
siebie, wzrok skierowany w
podłogę. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Na plecach na
wysokości łopatek, ułożona
piłka lub kulka zrobiona z
gazet. Ruch-wytrzymać 3-5
sekund. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.
Ćw. 8) P.w.-Leżenie przodem.
Ręce w pozycji „skrzydełek”.
Przed głową, na podłodze, leży
piłeczka lub wata, piórko.
Ruch- Wdech nosem, a
następnie silne dmuchnięcie w
piłeczkę, tak aby potoczyła się
do przodu. Powtórzenia: 3
razy.

IRMINA:
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 wyjściowa Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty.
Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze
Dłonie oparte na podłodze z
z tyłu. Ruch-Naprzemienne
tyłu. Podeszwy stół złączone.
maksymalne zgięcia grzbietowe
Ruch-Wyprost nóg w stawach
podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2
kolanowych z utrzymaniem
serie po 5 razy.
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Zwrócenie
bacznej uwagi aby kolana
były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 2) P.w.-Siad ugięty, dłonie
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty,
oparte na podłodze z tyłu, stopy
dłonie oparte na podłodze z
ustawione równolegle.
tyłu, stopy obejmują piłkę.
Ruch- Zginanie, na przemian z
Ruch- uniesienie nóg z piłka
wyprostem i rozkładaniem palców
nad podłogę. Powtórzenia: 2
stóp, bez unoszenia nad podłogą.
serie po 5 razy. Uwagi: Do
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
tego ćwiczenia można
wykorzystać np. poduszkę
kule z papieru itp. Pamiętamy
o zwróceniu uwagi aby kolana
były rozchylone.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty,
krzesłem na podłodze leży rozłożony
dłonie oparte na podłodze z
kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka.
tyłu, piłka trzymana między
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
stopami. Druga osoba siedzi
ruchami zginania palców bez
twarzą do ćwiczącego.
odrywania pięt od kocyka.
Ruch- Rzut piłki nogami do
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
osoby siedzącej naprzeciwko.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, przed
Ćw. nr 9) P.w.-Siad skrzyżny.
krzesłem na podłodze leży rozłożony
W jednej dłoni tasiemka,
kocyk. Ruch- Chwyt brzegu kocyka
której wolny koniec wisi
palcami stóp, uniesienie nóg z
przed ustami.
kocykiem nad podłogę i wykonywanie
Ruch- Wdech nosem, a
ruchów jak podczas trzepania.
następnie silne dmuchnięcie
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
na tasiemkę. Powtórzenia: 3
razy. Uwagi: W czasie
ćwiczenia powinna być
utrzymana postawa
skorygowana.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na
pozycji skrzydełek. Ruch- Wdech
podłodze narysowana linia.
nosem, a następnie wydech ustami z
Ruch-Marsz z krzyżowaniem
jak najdłuższym wymawianiem literki
stóp. Na odcinku 1,5-2 metry.
S. Powtórzenia: 3 razy.
Powtórzenia: 4 razy.
Bibliografia: 1. Malina H.: Wady kończyn dolnych. Kraków 1996 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

PIĄTEK 08.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Światowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2 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 oglądnięcie razem z dzieckiem poniższego rysunku i napisanie po
śladzie hasła. Następnie o obejrzenie bajki - „rady na odpady” -

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=27s

2. Zadanie dla wszystkich: Proszę o próbę zagrania w grę rozwijająca percepcję wzrokową. Należy odkryć ukryty
obrazem (taki jak na górze ekranu). Wystarczy pod obrazkiem „ćwiczymy spostrzegawczość – ekologia” kliknąć napis
„zagraj”.

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/cwiczymy-spostrzegawczosc-ekologia.html
3. Proszę wybrać się na spacer w pobliżu domu, blisko natury.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy i gry kopne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
1.Dzieci chodzą po pokoju z rozrzuconymi nadmuchanymi balonami. Na dźwięk klaskania w dłonie każde dziecko
wykopuje balon do moment kiedy osoba nie skończy klaskać, ćwiczenie powtarzamy kilka razy. (ćwiczenie można
wykonać na podwórku używając lekkich piłek)
2. Dzieci formują z gazety kilka kulek, ustawiają kulki na środku pokoju. Na sygnał podbiegają do kulek i wykopują
je na drugą stronę pokoju. ( ćwiczenie można wykonać na powietrzu z użyciem lekkich piłek, bądź tak jak w
przypadku mieszkania gazet)07.05.2020r.

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:
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Połącz w pary takie same pary sylab (połącz linią), poproś mamę lub tatę, by pomogli Tobie odczytać sylaby:
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Wykonanie kart pracy numer: 29, 30, 31, 32, 33, 34
Praca plastyczna: proszę o naszkicowanie kropli wody – zadaniem Olka jest pokolorowanie lub wyklejenie plasteliną.
Zabawa tematyczna: Zabawa w segregowanie śmieci – drogi rodzicu proszę o przyszykowanie „czystych” śmieci: coś
plastikowego, coś papierowego, coś ze szkła i bio (np. jabłko) i wspólnie z dzieckiem dokonać segregacji śmieci.
Andżelo: układanie układanki z czterech elementów.

