ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER - SZMIDT
NA OKRES 11.05. - 15.05.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: Co słychać na łące?
PONIEDZIAŁEK 11.05.2020
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Kolory łąki.
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: proszę o wydrukowanie łąki i jej mieszkańców. Drodzy rodzice wytnijcie wspólnie z dziećmi
mieszkańców łąki i przyklejcie ich do obrazka. (Źródło: „Przyszła wiosna” R. Naprawa, A. Tanajewska)

2. Zadanie dla wszystkich: Proszę o wydrukowanie lub przepisanie wyrazów/ samogłosek i sylab, zadaniem dzieci jest
napisanie ich po śladzie:

ŁĄKA MOTYL BIEDRONKA
MAPA PUMA EMU

Zadanie dla wszystkich: Proszę o przeczytanie dzieciom wierszyka. Ela Pasławska - „Na łące”.
Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:
są tam stokrotki białe
i dzwonki pachnące, i dużo innych kwiatów.
Na łące, na łące, jest ssaków tysiące:
są krety czarne, co kopią kretówki
i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki
i różne inne zwierzaki...
Na łące, na łące, lata owadów tysiące:
są tam motyle różnokolorowe,
w paseczki i kropeczki,
po kwiatach skaczą pszczółki,
które w chowanego bawią się
i śpiewają sobie tak:
"La, la, la, jestem pszczółka pracusia,
La, la, la, jestem pszczółka pracusia..."
Nad łąką, nad łąką
świeci żółte słonko,
latają tam ptaszki:
jaskółki i sójki i małe kukułki.
Śpiewają piosenki, stukają w bębenki.
I jeszcze na tej łące
jest zielonych potworów tysiące!
Mają oczy takie duże,
a nóżki jak serdelki.
Siedzą sobie cicho w trawie,
lub rechoczą tak:
"Re-re kum, kum. Re-re kum, kum..."
3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice proszę o znalezienie wspólnie z dziećmi piosenki o łące – zapraszam do
wspólnej tanecznej zabawy: „Bal na łące” https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

5.Zadanie dla wszystkich: Drodzy rodzice proszę o znalezienie wspólnie z dziećmi filmiku o mieszkańcach łąki.
https://www.youtube.com/watch?v=2xckiWI13b4. Następnie możecie się wspólnie położyć i zrelaksować się do
dowolnej muzyki.
Kuba i Michał – mam dla Was propozycję, na stronie umieszczonej pod linkiem jest gra memo – zwierzęta na łące,
jeśli macie ochotę zapraszam do gry! https://panimonia.pl/2020/05/04/majowa-laka-karty-pracy-gry-filmpiosenka/?fbclid=IwAR3KZBEIdDlnrBYJQTB6ej_guPThtS4S71EgCkdPvFXrd0okqL0ijGXYZfk
INTEGRACJA SENSORYCZNA – ANDŻELO:

Propozycje ćwiczeń:
1. „ Lepienie” ciasta z mąki i wody- dotykanie, ugniatanie.
2. Dotykanie twarzy różnymi fakturami - gąbki , szczotki .
LOGOPEDIA – OLEK, IRMINA I ANDŻELO, KRYSTIAN (WTOREK), MICHAŁ (ŚRODA):
Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż kilkunastominutowych ćwiczeń języka, policzków,
masaży, które kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły usprawniać pracę mózgu.
Bardzo proszę, jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z zestawu „Słucham i uczę się
mówić-część sylaby i rzeczowniki”, dla dzieci niemówiących „wyrażenia dźwiękonaśladowcze”, dodatkowo jeszczecodziennie 20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i sobie/kupując rozdzielnik, aby włożyć tam kable
obydwu słuchawek/ i słuchać logopedy koniecznie - to jest właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów
czołowo-skroniowo-ciemieniowego. Mama mając na uszach słuchawki pokazuje każdy obrazek, a dziecko słucha na
swoich słuchawkach i patrzy-jeśli nie kierujemy mu głowę na obraz - to konieczna dziś stymulacja logopedyczna
funkcji w mózgu - bez względu na to czy dziecko mówi, czy nie-idzie jednocześnie rehabilitacja rozumienia,
rozpoznawania, koncentracji, uwagi itp. Takie ćwiczenia musicie Państwo wykonywać każdego dnia co najmniej
przez pół roku po dwóch miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na początek wykonywać masaże i
ćwiczenia, które podałam języka, warg i policzków. Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczenia sylab i wyrazów
lub rozumienia i rozpoznawania u dzieci niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Zeszyty te „Słucham i uczę się mówić” są w internecie do kupienia za grosze, zwłaszcza na allegro. Ćwiczcie proszę stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu -a to najważniejsze i nie wymaga wysiłku - poza zakupem ich.
Zawsze przed tymi ćwiczeniami ze słuchawkami, poćwiczcie wg. Zestawów wcześniejszych narządy. Twardochleb
Zofia
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – OLEK, IRMINA (WE WTOREK RÓWNIEŻ), MICHAŁ
(ŚRODA/PIĄTEK):
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO
POLE OKIENKA. TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE.
POPROŚ DZIECKO ,ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ
STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE. TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE
W OKIENKU ŚRODKOWYM. KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ
STRONIE W OKIENKU NA DOLE. DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA,
WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ SAMEJ WIELKOŚCI I KOLORU.

WTOREK 12.05.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Biedroneczki są w kropeczki.
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
Rozwijanie umiejętności zabawy w odgrywanie ról zawodowych z bliższego i dalszego (poznanie zawodów z
bliższego i dalszego otoczenia).

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 wydrukowanie poniższej karty – wspólnie z dziećmi wytnijcie kropki
i przyklejcie je biedronce.
Drogie dzieci – czy wiecie, że nasze polskie biedronki mają dwie lub siedem kropek i najczęściej mają kolor
czerwony? Te biedronki są bezpieczne! Jeśli spotkacie biedronkę, która ma kolor żółty, brązowy, pomarańczowy lub/i
ma więcej kropek, są one dziwne, nieregularne – to są biedronki azjatyckie! Na te należy uważać!
A dlaczego biedronki są czerwone? Żeby ptaki i inne zwierzęta ich nie zjadały. Kolor czerwony ma przypominać
innym stworzeniom, że biedronki nie są smaczne i nie warto ich jeść. :-)

Zadanie powyżej do wydrukowania dla wszystkich: (Źródło: „Przyszła wiosna” R. Naprawa, A. Tanajewska)
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: SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów
Matki Bożej. Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma
także najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z
wizerunkiem Matki Bożej.
Częstochowa
Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje
się sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej
kaplicy znajduje się już od ponad 600 lat obraz Najświętszej Maryi Panny.
Nazywamy go obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej
pielgrzymek zmierza tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy
15 sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan
Paweł II odwiedził to miejsce sześciokrotnie.
Zadanie
Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej
https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej
radość?
Licheń
Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu.
Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE

Rokitno

Powyższe zdjęcie przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym
diecezjalnym sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z
charakterystycznym odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską
nazywamy Cierpliwie Słuchającą.
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu.
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk

Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?
Drogi Rodzicu
Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu , w ruchu, rzuty do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Wykonajcie z gazety kilka kulek.
1.W pozycji stojącej – wyrzut kulki w górę, przysiad, chwyt kulki (kulka nie powinna spaść na parkiet).
2.Rzut kulkami na odległość
3.Rzut kulkami do celu (obręcze i rzuty kulkami do obręczy, kosza, kartonu)
4.Przeskoki obunóż przez gazetę, powrót biegiem
AAC – IRMINA I OLEK – OPIS W PONIEDZIAŁEK.
LOGOPEDIA – KRYSTIAN – OPIS W PONIEDZIAŁEK
TERAPIA RUCHOWA - IRMINA:
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie nadmiernie napięte i przykurczone.
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.5) P.w.- Leżenie tyłem.
Stanie. Ręce wyprostowane
Nogi ugięte, stopy oparte na
wyciągnięte w górę. Ruch –Skłon
podłodze. Ręce w pozycji
tułowia w przód, wytrzymać 4-6
„skrzydełek” leża na podłodze.
sekund i powrót do P.w. Powtórzenia:
Ruch-Przyciąganie kolan do
2 serie po 5 razy.
klatki piersiowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw.2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna noga
Ćw.6) P.w.- Leżenie tyłem.
wyprostowana leży na podłodze, druga
Ręce w pozycji „skrzydełek”
noga ugięta, kolano przyciągnięte do
leża na podłodze. Jedna noga
klatki piersiowej. Ręce trzymają
ugięta oparta na podłodze,
kolano nogi ugiętej.
druga noga wyprostowana leży
Ruch- Przyciąganie rękoma kolano
na podłodze. Ruch-Uniesienie
ugiętej nogi do klatki piersiowej.
wyprostowanej nogi do pionu.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Powtórzenia: 2 serie po 5
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
razy.
powinny przylegać do podłogi.
Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
Ćw.7) P.w.- Siad skrzyżny.
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
Ruch-Wdech nosem, z
wyprostowane, leżą na podłodze przy
uniesieniem rak w górę w
biodrach. Ruch-Wdech nosem, z
skos, a następnie wydech
przesunięciem rąk po podłodze w
ustami z opuszczeniem rąk.
stronę głowy, a następnie wydech
Powtórzenia: 3 razy.
ustami, z jednoczesnym
przeniesieniem rąk do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw.4) P.w.-Siad prosty, rozkroczny.
Ćw.8) P.w.- Siad rozkroczny,
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w
nogi ugięte. Ręce w pozycji
górę. Ruch- Skrętoskłony tułowia,
„skrzydełek”
dotknięcie dłońmi do jednej nogi.
Ruch-Opad tułowia w przódPowtórzenia: 2 serie po 5 razy.
wytrzymać. Jednocześnie
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy do
rozluźnić mięśnie grzbietu
lewej i prawej nogi.
odcinka lędźwiowego.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

REWALIDACJA – KUBA (W PIĄTEK RÓWNIEŻ), OLEK (W CZWARTEK RÓWNIEŻ), MICHAŁ
(CZWARTEK/PIĄTEK):
W tym tygodniu mam dla Was kolejny eksperyment - „Malowanie na mleku”. Drodzy rodzice pomóżcie swoim
dzieciom w przygotowaniu wszystkich potrzebnych elementów i w wykonaniu ćwiczenia.
Co jest potrzebne? - mleko, miseczka lub głęboki talerz, barwnik (lub zafarbowana woda przez bibułę), płyn do
naczyń i patyczki do czyszczenia uszu, zakraplacz lub mała łyżeczka.
Wykonanie: do talerza lub miseczki wlewamy mleko, następnie zakraplaczem lub małą łyżeczką powoli wlewamy
barwnik (lub wodę z bibuły, ewentualnie farbkę). Bierzemy patyczek do czyszczenia uszu i maczamy go w płynie do
naczyń, następnie delikatnie dotykamy powierzchni. Co się zadzieje? Pod wpływem zmiany napięcia
powierzchniowego barwnik zaczyna tańczyć w mleku… :-)

ANDŻELO: wrzucanie suchej fasoli lub dużego makaronu (np. typu świderki) do plastikowej butelki.
ŚRODA 13.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pszczoły dają miód.
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 wydrukuj kartę i pomóż dziecku połączyć pszczoły z ulem, policzcie wspólnie
ile ich jest. (Źródło: zbiory własne - „Nauczycielka przedszkola”).

2.Zadanie dla chłopców: Drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom wyciąć poniższe wyrazy i wspólnie wkleić je pod
odpowiednimi obrazkami.

3. Zadanie dla wszystkich: Drogi rodzicu dziś zapraszam Ciebie i Twoje dziecko do degustacji miodu. Użyjcie miodu
jakiego chcecie i macie w domu – zróbcie wspólna herbatę z miodem (pamiętajcie, że miód nie lubi wrzątku – zabija
wszystkie zdrowe składniki miodu! – zalejcie herbatę wodą i odczekajcie aż ostygnie, dodajcie miodu), jeśli macie
ochotę – zróbcie kanapkę lub tosty z miodem. Życzę smacznego!

4. Zadanie dla wszystkich: proszę o wspólne znalezienie bajki o pszczołach. Miłego oglądania!
„Z kamerą wśród pszczół”. https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE .
„Pszczoła miodna” https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8
5. Zadanie dla wszystkich: Zapraszam do wspólnej gimnastyki:-)

https://wordwall.net/pl/resource/1089510/gimnastyka
LOGOPEDIA – MICHAŁ (OPIS W PONIEDZIAŁEK)
AAC – MICHAŁ (OPIS W PONIEDZIAŁEK)
REWALIDACJA – ANDŻELO – opis we wtorek
TERAPIA RUCHOWA: Krystian:
Temat: Doskonalenie ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
System ćwiczeń W. Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci,
jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, ruchowego i fizycznego. Podczas ćwiczeń metodą Ruchu
Rozwijającego dziecko poznaje, swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy
się współpracy. Ćwiczenia odbywają się w atmosferze swobody i zabawy, dzięki temu wyzwalają w dziecku
inwencję, twórcze działanie, inspirują do wyrażania swoich potrzeb, pomysłów. Sprzyjają również rozwojowi
fizycznemu dziecka. Dzieci opanowują różne elementy ruchu, uczą się kontrolować ciało, osiągają większą sprawność
ruchową w zakresie motoryki dużej i koordynacji ruchów rąk.

Zestaw wybranych ćwiczeń:
1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i orientacji w przestrzeni:
• leżenie na plecach, brzuchu, turlanie się,
• ślizganie się wkoło na brzuchu, plecach,
• „młynek” - w siadzie skulnym kręcenie się w miejscu,
• uderzanie stopami (palcami nóg, piętami) o podłogę, można wykonać w pozycji siedzącej.
2. Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie w poruszaniu się w otoczeniu:
• przechodzenie pod „mostem” zbudowanym przez dorosłego pozostającego w klęku podpartym,
• przechodzenie przez przeszkodę (partnera leżącego na podłodze),
• jazda na plecach - ciągnięcie dziecka leżącego na plecach po podłodze za ręce, za nogi, turlanie się,
• jeżdżenie w siadzie po podłodze – dziecko siedzi tyłem do partnera, który trzyma je pod pachy i kieruje ruchem,
• ciągnięcie dziecka w kocu po podłodze.
3. Nauka współdziałania i partnerstwa:
• kołysanie dziecka obejmowanego rękami, nogami i tułowiem przez partnera,
• wzajemne kołysanie na plecach w siadzie ugiętym na podłodze (chwyt za ręce, przeciąganie się nawzajem na plecy),
• kołysanie się siedząc przodem do siebie w siadzie płaskim z chwytem za ręce: na boki, do przodu i tyłu,
• uderzanie o swoje kolana lub kolana dziecka, w siadzie skrzyżnym przodem do siebie, rękami uderzamy o swoje
kolana, a potem o kolana dziecka, najpierw wolno, potem coraz szybciej jednocześnie,
4. Rozwijanie siły i sprawności fizyczne.
• dziecko stara się „popchać” dorosłego tak żeby stracił równowagę. (dorosły siedzi na podłodze i po chwili oporu
pozwala się przewrócić),
• rozwijanie „kłębka” – dziecko rozwija dorosłego zwiniętego w „kłębek” (siad skulny na podłodze)– odciąga głowę,
ręce i nogi ,
• dorosły leży tyłem na podłodze mocno „dociśnięty” ,dziecko stara się oderwać poszczególne części ciała: nogi, ręce.
Bibliografia:
1. Sherborne W., Sadowski B.: "Ruch rozwijający dla dzieci", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 r.
2. Przasnyska M., Kisiel B., Bogdanowicz M.: "Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", WSiP, 2003 r.

CZWARTEK 14.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Motyle fruwają wysoko.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 1 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
Uczeń rozpoznaje i prezentuje swoje zainteresowania, poznaje zainteresowania innych, poznaje swoje mocne strony.
1.1-4
RELIGIA:

TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić
kiedy zdarzy nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet
nazywa je po imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni
swoje owce przed złym wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za
nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.

Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i
pasterza. Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma
jednej owieczki! Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz
wreszcie odnajduje zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach
do domu, karmi ją i opatruje rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18
lub obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ!
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy
oddalamy się od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze
na nas czeka i chce, abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać
się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go
kochamy i chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
Przeproszę za zło
Modlitwa
Dobre uczynki
Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który
troszczy się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka
na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.

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: zabawa ruchowa – chodzicie wspólnie z dziećmi po dywanie. Na hasło „wysoko” - sięgacie
jak najwyżej umiecie, jakbyście chcieli dotknąć sufitu. Na hasło: „nisko”, kucacie i dotykacie podłogi. Możecie się
zamieniać – raz Wy, raz Wasze dzieci podają hasło (opcja dla chłopców).
Następnie proszę o wydrukowanie poniższej karty i razem z dziećmi stwórzcie zbiory takich samych zwierząt. Po ile
ich jest? Co to za owady?

2. Zadanie dla wszystkich: Zapraszam do wspólnej zabawy przy muzyce. Polecenia do ćwiczeń są umieszczone w
trakcie utworu. Miłej zabawy! Pamiętajcie ruch to zdrowie, a uśmiech to szczęście!
„Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”.
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR27MEwpDRVGYOgFTdJM1XtBM3Dnz1gbfMeR
qwjNDpQPr-loudEPwOj3XY0
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięsnie grzbietu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko przez odsunięcie od siebie rąk napina taśmę, wytrzymuje 5 sekund i wraca do pozycji
wyjściowej
Uwagi: zwracamy uwagę aby dziecko leżało prosto. 10-15 powtórzeń

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu. W dłoniach trzyma taśmę do ćwiczeń
Wykonanie: dziecko unosi wyprostowane w łokciach kończyny górne, napina taśmę, powoli rozluźnia taśmę odkłada
ręce na podłogę. Czoło cały czas oparte.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko napinając taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia.
Uwagi: czoło oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę, 10-15 powtórzeń.
REWALIDACJA – MICHAŁ, OLEK – OPIS WE WTOREK.
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:
Rodzic ćwiczy z dzieckiem.
Zdjęcie/Rysunek

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Opis ćwiczenia

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.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
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 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 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 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 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.

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.

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

KRYSTIAN: Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach biodrowych.
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 ćwiczy z dzieckiem. ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowaLeżenie tyłem, nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Rodzic trzyma nad ustami
piórko (lub kawałek waty) Ruch: Silne
dmuchnięcia w piórko które puszcza
rodzic. Powtórzenia: 3 powtórzenia.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, kolana złączone, stopy oparte na
podłodze. Ręce wyprostowane, ułożone
wzdłuż tułowia. Rodzic w siadzie
klęcznym, z dłońmi opartymi na kolanach.
Ruch- Przechylanie obydwu kolan
dziecka z boku na bok. Powtórzenia: 2
serie po10 razy. Uwagi: Rodzic wspomaga
dziecko podczas wykonywania ruchu.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce wyprostowane ułożone wzdłuż
tułowia. Ruch- Uniesienie bioder w
górę i balansowanie w tej pozycji
ok.3-5 sekund. Powtórzenia: 2 serie
po 10 razy. Uwagi: Rodzic
przytrzymuje dziecko za stopy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, jedna
noga wyprostowana, druga zgięta w
stawie kolanowym stopa oparta na
podłodze, Ręce wyprostowane,
ułożone wzdłuż tułowia. Rodzic
jedną rękę trzyma na stawie
biodrowym/pośladku po stronie
zgiętego kolana, drugą trzyma na
zgiętym stawie kolanowym. RuchUnoszenie biodra w górę i
przechylanie kolana do wewnątrz i
na zewnątrz. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą,
rodzic wspomaga dziecko podczas
wykonywania ruchu.

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, jedna noga
wyprostowana, druga zgięta w stawie
kolanowym stopa oparta na podłodze,
Ręce wyprostowane, ułożone wzdłuż
tułowia. Rodzic jedną ręką stabilizuje staw
barkowy po stronie zgiętego kolana, drugą
trzyma na zgiętym stawie kolanowym.
Ruch- Przechylanie zgiętej kończyny na
zewnątrz i do wewnątrz bez podnoszenia
miednicy. Powtórzenia: 2 serie po 10
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
prawą i lewą nogą, rodzic wspomaga
dziecko podczas wykonywania ruchu.
Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch- Wdech
nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową
dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie”
wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami.
Powtórzenia: 3 powtórzenia.

Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane
leżą na podłodze wzdłuż tułowia.
Rodzic w siadzie klęcznym, z
dłońmi opartymi na klatce
piersiowej dziecka. Ruch- Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.
Rodzic uciskając klatkę piersiową
dziecka wspomaga wydech.
Powtórzenia: 3 powtórzenia.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, kolana złączone, stopy oparte
na podłodze Rodzic jedną rękę
trzyma w okolicy pośladków, drugą
trzyma na zgiętych stawach
kolanowych. Ruch- Unoszenie
bioder w górę i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po
10 razy. Uwagi: Ruch można
wspomóc poprzez odciągnięcie
kolan w przód oraz naciskanie ich w
dół.

Bibliografia: 1. Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia „Usprawnienie po udarze mózgu” Kraków 2004 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r

PIĄTEK 15.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zabawy z cyfrą 10.
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 Irminy: Mama pisze cyfrę 10, a Irmina wykleja ją plasteliną.
Zadanie dla chłopców: proszę o rozwiązanie poniższych zadań: (źródło: ediba.com)

DORYSUJ TYLE CUKIERKÓW, ABY W KAŻDYM
WORKU BYŁO ICH 10.

Napisz po śladzie cyfrę 10, uzupełnij dalej sam/ sama. Rodzicu pomóż swojemu dziecku!

2. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
3.Zadanie dla wszystkich: Proszę wspólnie z dziećmi znaleźć w wyszukiwarce internetowej bajkę i obejrzeć.
„Wędrówki Skrzata Borówki – odc.3 Łąka”
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 . Następnie zapraszam na wspólny spacer w okolice łąki, ogródka,
obserwacja małych mieszkańców.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, między stopami trzyma piłkę.

Wykonanie: dziecko odrywa stopy i przyciąga kolana do klatki piersiowej

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w dłoniach piłka. Kończyny dolne
złączone

Wykonanie: dziecko zgina tułów, a piłkę przenosi w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w rękach piłka oparta na kończynach
dolnych, kończyny dolne złączone.

Wykonanie: dziecko zgina tułów, dłonie z piłką przesuwa w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch
AAC – MICHAŁ – OPIS W PONIEDZIAŁEK
REWALIDACJA – MICHAŁ I KUBA – OPIS W PONIEDZIAŁEK

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

ŁĄKA MOTYL BIEDRONKA
MAPA PUMA EMU

10

10

10

10 10

Karty pracy: 33, 34.
Praca plastyczna: wyklejanie cyfry 10 plasteliną lub kawałkami bibuły.
Zabawa ruchowa:
Chodzicie wspólnie z dziećmi po dywanie. Na hasło „wysoko” - sięgacie jak najwyżej umiecie, jakbyście chcieli
dotknąć sufitu. Na hasło: „nisko”, kucacie i dotykacie podłogi. Możecie się zamieniać – raz Wy, raz Wasze dzieci
podają hasło (opcja dla chłopców).
Andżelo: układanie układanki z czterech elementów.

