ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER - SZMIDT
NA OKRES 18.05. - 22.05.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: Moja mama
PONIEDZIAŁEK 18.05.2020
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Jak mama o mnie dba?
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: drogi rodzicu znajdź ze swoim dzieckiem bajkę o rodzinie, obejrzyjcie wspólnie. Moja
rodzina - Przedszkole Profesora Szymona
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
Następnie proszę abyście wspólnie obejrzeli rodzinne zdjęcia w starych albumach.
2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu przeczytaj wiersz o mamie.
Spotkanie z matką - Konstanty Ildefons Gałczyński
Ona mi pierwsza pokazała księżyc
I pierwszy śnieg na świerkach
I pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
A czarna suknia mojej matki,
Szumiała jak Morze Czarne...
To jest bukiecik dla mamy,
Malutki, aby odpędził smutki,
Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie,
Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.
Jeden kwiatek to uśmiech.
Drugi to miłe słowo.
Trzeci to pomoc dla mamy,
gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy
I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie.
˜˜˜˜
Słowa Twoje zawsze koją,
dom Twój moją jest ostoją.
Twe porady sobą chłonę,
miłość składam w Twoje dłonie.
Tak przykładnie przy mnie trwasz,
dajesz wszystko mi, co masz.
Spokój w Tobie niesłychany,
serca ciepłem rozświetlany.
Twarz - natura wygładzona,
czasem wprost nie poruszona.

Słów brakuje Twej osobie
i nikt się nie równa Tobie!
A mi właśnie jest to dane,
mieć tak wyjątkową Mamę!
˜˜˜˜
Dla Ciebie słońca złote koło, żebyś była zawsze wesoła.
Dla Ciebie kwiat – fiołek pierwszy i bajki - srebrne słowa wierszy.
I kokarda w najpiękniejszym kolorze, błękitna jak nad ranem morze.
I butki- te od Kopciuszka z balu- żeby Cię wszyscy podziwiali.
Dla Ciebie pośród wielu życzeń najsłodsze na świecie słodycze.
Następnie: proszę wydrukować lub przepisać poniższe wyrazy i sylaby:

MAMA TATA RODZINA
BA BA BA BA
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3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: proszę o przeczytanie dzieciom poniższych serduszek - „jak mama o mnie dba?”.

5.Zadanie dla wszystkich: proszę o włączenie muzyki relaksacyjnej i wspólne odpoczywanie. Rodzicu – możesz
poczytać swojemu dziecku.
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – IRMINA I ALEKSANDER:
DROGI RODZICU !
PRZYGOTUJ DLA DZIECKA :KARTKĘ A 4, OŁÓWEK,
LINIJKĘ, JABŁKO , SERWETKĘ, NÓŻ, ŁYŻECZKĘ, KLUCZ, KUBEK, TALERZ , CUKIERKI, WIDELEC,
MISECZKĘ, KREDKI, BUTELKĘ, WAZON, KSIĄŻKĘ, ŚWIECZKĘ, FARBY ,PĘDZELEK, KWIATEK W
DONICZCE, POMIDORKI, OGÓRKI, CEBULĘ, MARCHEWKĘ , ŚCIERECZKĘ. . TERAZ ,PROSZĘ, NA
KARTECZKACH 10 X 10 CM NARYSUJ DZIECKU CZARNYM FLAMASTREM KONTURY TYCH
PRZEDMIOTÓW .UŁÓŻ NA STOLE PO DWA, TRZY, CZTERY PRZEDMIOTY TAK, JAK NA ZDJĘCIACH
WIDOCZNYCH PONIŻEJ. POD SPODEM W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI (OK.20 CM) UŁÓŻ KILKA
OBRAZKÓW KONTUROWYCH ( PIĘĆ LUB SZEŚĆ) PRZYGOTOWANYCH NA KARTECZKACH 10 X 10
CM. ZADANIEM DZIECKA JEST OPISAĆ OBRAZEK UTWORZONY Z KILKU PRZEDMIOTÓW ZA
POMOCĄ OBRAZKÓW KONTUROWYCH. DZIECKO POWINNO WYBRAĆ ODPOWIEDNIE OBRAZKI I
UŁOŻYĆ JE BLISKO ZESTAWU PREZENTOWANYCH PRZEDMIOTÓW.

WTOREK 19.05.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Co można robić z mamą i tatą?
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.
Zadanie dla chłopców: drogi rodzicu przygotowałam dla Twojego dziecka krótką grę. Proszę spróbujcie wspólnie
posegregować zajęcia mamy i taty.
https://wordwall.net/pl/resource/2151069/obowi%c4%85zki-w-domu
Zadanie dla Irminy: Irmina próbuje pomóc mamie w przygotowaniu śniadania.
2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie lub przepisanie sylab, zadaniem dziecka jest
napisanie po śladzie. Spróbujcie wspólnie przeczytać (chłopcy)

BO BO
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RELIGIA:
TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat.
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec
Karol był żołnierzem, a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach.
Uczył się dobrze. W niedzielę uczęszczał do parafialnego kościoła gdzie był ministrantem. W wolnym
czasie zajmował się sportem. Zimą bardzo lubił jeździć na nartach. Latem wraz z kolegami chodził na
wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę. Najczęściej stawał na bramce. Karol był dobrym kolegą,
wspaniałym księdzem i cudownym papieżem.
Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc
Papieżem – następcą św. Piotra, zauważał każdego człowieka.
W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do ponad
130 krajów, w tym 9 razy odwiedził nasza Ojczyznę.
Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r. o godz.
21:37. Był to bardzo trudny czas dla ludzi na całym świecie.
Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św. Jana Pawła II
https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
a także o tym za co kochamy Jana Pawła II
https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY
Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w naszych
rodzinach i domach, gdyż Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.
Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana
Pawła II.
Zadanie dla ochotników
Narysuj bukiet kwiatów, który chciałbyś dać Janowi Pawłowi II w dniu Jego urodzin.
Kochane Dziecko, poproś swojego Rodzica by wysłał zdjęcie Twojej pracy do Twojego wychowawcy.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy i gry z pełzaniem i ślizganiem.
Witam was serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Dziś zaproponuję wam kilka zabaw, w
które możecie się pobawić z siostrą, bratem, tatą, mamą, a nawet całą rodziną- wtedy na pewno będzie
bardzo zabawnie.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.„Odkurzacz" - stopami sprzątamy śmieci (strzępy gazety, guziki, kapsle, kasztany, woreczki z grochem
2."Myjemy się" – udajemy, że myjemy się dokładnie przed snem - stopa to mydło
3.„Wyścigówa”- Siad prosty (nogi przed sobą wyprostowane, ręce z tyłu)- odpychamy się rękoma i
przesuwamy do przodu następnie do tyłu.
4.„Ślimaki”- Leżenie przodem ( na brzuchu) staramy się przemieścić do przodu uginając ręce.
REWALIDACJA:
JAKUB – układanie dowolnych puzzli.
ALEKSANDER - ćwiczenie komunikacji PECS na dowolnych wzmocnieniach.

ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – IRMINA I ALEKSANDER: zajęcia rozpisane w poniedziałek.
TERAPIA RUCHOWA – IRMINA:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad skrzyżny, stopy podeszwami
opierają się o siebie, dłonie
nachwytem obejmują grzbiet stóp.
Ruch- Rozpieranie kolan łokciami
rozsuwanymi na zewnątrz,
z niewielkim opadem tułowia w przód
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, dłonie
na kolanach, ramiona ugięte pod kątem
prostym w stawach łokciowych.
Ruch- Spychanie kolan w dół
ciężarem ciała i siłą ucisku rąk.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch- Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny krążek
tależ z kulkami zrobionymi z bibuły
lub papieru, trzymany oburącz przed
twarzą na lini brody. Ruch- Wdech
nosem i zdmuchniecie kulek papieru.
Powtórzenia: 3 powtórzenia.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja Wad Postawy. WSiP.
2. Malina H.: Wady Kończyn Dolnych. Kraków 1996 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad na krześle
(wysokość siedziska
determinuje
stopień trudności ćwiczenia:
im jest niższe, tym trudniej),
poduszeczka między
kolanami. Ruch-Wznos rąk w
gorę z jednoczesnym
powstaniem do pozycji
wyprostowanej. a następnie
powrót do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Zwrócenie
uwagi aby kolana były
rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle
(po stawy kolanowe),
poduszeczka między
kolanami. Ruch- Pełny
wyprost nóg z jednoczesnym
zgięciem grzbietowym stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na
krześle, trzymając woreczek
palcami stóp lub inny
przedmiot. Ruch- Rzut
woreczka lub innych rzeczy
do koszyka czy kubełka.
Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie.
Ruch- Marsz po linii prostej
na odcinku ok. 2 metrów: a)
wykroczny; b) skrzyżny w
przód, tak by stopa brzegiem
zewnętrznym dotykała
linii. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy.

ŚRODA 20.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Laurka dla mamy.
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: proszę wspólnie z dzieckiem znaleźć bajkę o rodzinie, a następnie wspólnie obejrzeć.
https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA Bajki dla dzieci - RODZINA TREFLIKÓW - sezon 1 - odc.

11 - "Szczęśliwa Rodzinka"
Następnie zapraszam do wspólnej zabawy i naśladowania ruchów w rytm dziecięcej muzyki.
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w „Baby Shark Dance”
2. Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice proszę o wydrukowanie poniższych laurek dla mamy i taty, zadaniem
dziecka jest ozdobienie ich według własnych upodobań i wręczenie rodzicom.

Laurka dla taty – dzieci wycinają obie części krawata. Następnie razem z mamą uzupełniają zdania, a drugą stronę
kolorują.
Laurka dla mamy – dzieci wycinają element (w razie potrzeby proszę o pomoc swoim dzieciom), kolorują według
uznania i wraz z tatą składają na pół, sklejają obie części.

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: proszę o wysłuchanie piosenki o rodzinie (drogi rodzicu poszukaj jej wspólnie z
dzieckiem).
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE „ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! (Dzień Matki/Dzień
Ojca)”.
5. Zadnie dla wszystkich: a teraz drogi rodzicu wykonujemy gimnastykę w rytm muzyki – dowolna muzyka,
natomiast ćwiczenia proszę z dzieckiem wybrać z ruletki:
https://wordwall.net/pl/resource/1089510/gimnastyka
REWALIDACJA – ANDŻELO – opis pod wtorkiem.
LOGOPEDIA – MICHAŁ: opis pod poniedziałkiem.
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – MICHAŁ: opis pod poniedziałkiem.
TERAPIA RUCHOWA – KRYSTIAN:
Temat: Ćwiczenia aktywności ruchowej po stronie porażonej.
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

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad
na kozetce (łóżku), stopy oparte na
podłodze. Kończyny górne oparte z boku,
rodzic ustawia się z tyłu (asekuruje
dziecko i wspomaga ruch). Ruch:
Delikatne przenoszenie ciężaru ciała w
lewo, prawo w przód i w tył.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Zwrócenie uwagi na wyprostowany tułów,
symetryczne ustawienie miednicy, klatki
piersiowej, łopatek, obręczy barkowej i
głowy.

Ćw. nr 2) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Kończyny górne
oparte z boku, w rotacji zewnętrznej,
stawy łokciowe wyprostowane, rodzic
ustawia się z tyłu, stabilizuje stawy
łokciowe w wyproście. Ruch: Delikatne
przenoszenie ciężaru ciała na prawą i lewą
stronę z lekkim naciskiem na kończyny
górne ok. 2-3 sek. (nacisk osiowy ).
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy prawą i lewą ręką.

Ćw. nr 3) P.w. - Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Kończyny górne
wzdłuż tułowia, rodzic ustawia się z tyłu,
obejmuje dziecko na wysokości dolnych
łuków żebrowych. Ruch: Wdech nosem,
rodzic jednocześnie pociąga żebra w bok
ku górze i wspomaga przeniesienie ciężaru
na tę samą stronę. Wydech ustami, powrót
do pozycji wyjściowej (rodzic cały czas
prowadzi ruch).Powtórzenia: 3
powtórzenia. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na prawą i lewą stronę.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na kozetce (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Rodzic siada po
stronie porażonej, jedną ręką podpiera
bark dziecka a drugą wspomaga
prostowanie jego łokcia. Ruch: Rodzic
delikatnie przyciąga dziecko do siebie
które opiera się otwartą dłonią ułożoną na
łóżku, powrót do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Rodzic wspomaga ruch dziecka przy
przenoszeniu ciężaru ciała.

Bibliografia: 1. Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia „Usprawnienie po udarze mózgu” Kraków 2004 r.
2. Mikołajewska E. Metoda NDT-BOBATH w neurorehabilitacji osób dorosłych. PZWL 2014 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w. - Siad na kozetce
(łóżku), stopy oparte na
podłodze. Kończyny górne
oparte z boku. Rodzic ustawia
się z tyłu, chwyta ramię i
przedramię dziecka po stronie
porażonej. Ruch: Delikatne
przenoszenie ciężaru ciała w
bok, aż do położenia
przedramienia na kozetce,
powrót do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic wspomaga
dziecko przy przenoszeniu
ciężaru ciała.
Ćw. nr 6) P.w. - Siad na kozetce
(łóżku), stopy oparte na
podłodze. Kończyny górne
oparte z boku. Rodzic siada po
stronie porażonej, chwyta ramię
i przedramię dziecka. Ruch:
Delikatne przenoszenie ciężaru
ciała w bok, aż do włączenia
reakcji równoważnej (uniesienie
kończyny górnej i dolnej),
powrót do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic wspomaga
dziecko przy przenoszeniu
ciężaru ciała.
Ćw. nr 7) P.w. - Siad na kozetce
(łóżku), kończyny dolne
skrzyżowane. Kończyny górne
oparte z boku. Rodzic siada po
stronie porażonej, chwyta
kończynę górną dziecka w
rotacji zewnętrznej. Ruch:
Delikatne przenoszenie ciężaru
w bok, druga kończyna górna
uniesiona w górę, powrót do
pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic wspomaga
dziecko przy przenoszeniu
ciężaru ciała.
Ćw. nr 8) P.w. - Siad na kozetce
(łóżku), stopy oparte na
podłodze. Rodzic siada po
stronie porażonej, przytrzymując
ramię dziecka w pozycji
odwróconej, wyprostowanej i
odwiedzionej, przy barku
wysuniętym do przodu. Ruch:
Delikatne przenoszenie ciężaru
ciała z jednego biodra na drugie.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic wspomaga ruch
dziecka przy przenoszeniu
ciężaru ciała.

CZWARTEK 21.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pomagam mamie – obowiązki w domu.
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: Ksiądz pomaga nam przeprosić Boga
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Bogu podoba się czyste serce. Gdy nasze serca są czyste, odczuwamy wielką radość, ponieważ mieszka w nich wtedy
Bóg. Jeżeli żałujemy za grzechy, również podobamy się Bogu i pokazujemy, że za Nim tęsknimy i chcemy być do
Niego podobni. Dziś posłuchamy przypowieści o faryzeuszu i celniku.
Faryzeusze uważali się za lepszych od innych ludzi i często nimi pogardzali.
Celnicy pobierali podatki i nie zawsze byli uczciwi.
Proszę przeczytajcie lub wysłuchajcie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza 18, 9-14
http://www.biblijni.pl/%C5%81k,18,9-14
Spróbuj odpowiedzieć na pytania
– Kto przyszedł do świątyni?
– Jak modlił się faryzeusz?
– Jak modlił się celnik?
– Którego z nich Jezus pochwalił?
– Dlaczego Jezus pochwalił celnika?
Jezus pochwalił celnika za to, że przyznał się szczerze do swoich grzechów i słabości. Jego modlitwa płynęła z serca,
które ufało Bogu. W Nim celnik szukał pomocy, aby stać się lepszym człowiekiem.
Na początku każdej Mszy Świętej kapłan zachęca nas, abyśmy poprosili Boga o przebaczenie. W chwili ciszy
przypominamy sobie grzechy, za które chcemy Go przeprosić, a następnie zwracamy się do Niego słowami modlitwy
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu”.
Ważne jest, abyśmy przeprosili Boga i jednocześnie pojednali się z bliźnimi – naszymi braćmi. Stanowimy bowiem
wszyscy jedną rodzinę dzieci Bożych, zjednoczonych wokół Chrystusa, i dlatego powinniśmy sobie wzajemnie
wybaczać. Pan Jezus pragnie, abyśmy spotykając się z Nim, stanowili jedno. Dlatego wzywa nas do przepraszania
Boga i bliźnich.
Pomódl się słowami piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY

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 znajdź razem z dzieckiem ruletkę w internecie, a następnie wylosujcie zadanie,
które dziecko wykona, aby pomóc Wam w obowiązkach domowych lub uczyć się obowiązkowości.

https://wordwall.net/pl/resource/1016695/wkonam-dzi%C5%9B . Po wykonaniu zadania wybierzcie się na
krótki spacer po okolicy, unikając skupisk ludzi.
2. Zadanie dla wszystkich: proszę o wspólna zabawę w rytm muzyki (instrukcje są podane w trakcie utworu).
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU „Lekcja 2 - Dźwięki wysokie i niskie W PODSKOKACH”.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Temat: Zabawy i gry z czworakowaniem.
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić całą rodziną.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
"Kurki zbierają ziarenka" - w klęku podpartym, dłonie skierowane do środka. Naśladowanie ruchów kury
zbierającej ziarenka, dotykamy nosem do podłogi między rękoma.

"Dźwig" - przenosimy materiały budowlane (woreczki z grochem, kapsle, kasztany, piłeczki) stopą w
miejsce, w którym będzie budowany dom.
Przejście na czworakach po wyprostowanej, leżącej na podłodze skakance.
REWALIDACJA:
JAKUB – opis pod wtorkiem
ALEKSANDER – ćwiczenie komunikacji PECS na wybranych wzmocnieniach.
MICHAŁ – (czwartek/piątek) ćwiczenie komunikacji PECS na wybranych wzmocnieniach.
TERAPIA RUCHOWA – IRMINA I KRYSTIAN:
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Lp

Opis ćwiczenia

Czas

.
1.

2.

3.

4.

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

Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.
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ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – MICHAŁ:
NAŚLADOWANIE WZORÓW I KODOWANIE
DROGI RODZICU ! DO TEGO ĆWICZENIA POTRZEBNE BĘDĄ FIGURY GEOMETRYCZNE W
CZTERECH KOLORACH CZERWONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY I ZIELONY O WYMIARACH :
-6 KWADRATÓW 5X5 CM, W CZTERECH KOLORACH
-6 KÓŁECZEK
O ŚREDNICY 5 CM, W CZTERECH KOLORACH
-6 TRÓJKĄTÓW
RÓWNORAMIENNYCH O DŁUGOŚCI 5 CM. - W CZTERECH KOLORACH
- BIAŁE
PASKI PAPIERU Z DOWOLNYMI WZORAMI TYCH SAMYCH FIGUR ,ALE NARYSOWANE
CZARNYM PISAKIEM (KONTURY)
1. RODZIC UKŁADA
DOWOLNY WZÓR Z TRZECH FIGUR , NASTĘPNIE Z CZTERECH FIGUR - DZIECKO NAŚLADUJE ,
CZYLI
ODTWARZA
GO
POD
TYM
,UŁOŻONYM
PRZEZ
RODZICA.
2. DZIECKO UKŁADA WZÓR -ROZIC ODTWARZA.
3. RODZIC POKAZUJE
WZÓR Z KONTURAMI FIGUR -DZIECKO ODTWARZA ZA POMOCĄ KOLOROWYCH FIGUR.
PRZYKŁAD:

PIĄTEK 22.05.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zabawy w liczenie.
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: proszę o wspólne oglądnięcie filmików, a następnie przygotowanie 10 takich samych rzeczy
(łyczek, patyczków, koralików itp.) i przeliczanie ich z dziećmi, najpierw do 5, później do 10. Możecie również
policzyć paluszki.
https://www.youtube.com/watch?v=rBrLtZuj8LM „Nauka liczenia dla dzieci - Ubu poznaje świat”
https://www.youtube.com/watch?v=60tNldq-vmI „Nauka liczenia od 1 do 10 - Przedszkole Profesora Szymona”.
2.Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
3. Zadanie dla chłopców: proszę o wspólne wykonanie rysunku „dom, w którym czuję się dobrze”.

DOM, W KTÓRYM
CZUJĘ SIĘ DOBRZE

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Temat: Omijanie i pokonywanie przeszkód.
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić będąc na działce, na spacerze w lesie.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.„Omijamy kałuże”
W trakcie marszu dzieci wykonują komendy np. rodzica
- „Uciekamy przed deszczem” dzieci szybko maszerują.
- „Świeci słońce”- zwalniają tempo marszu.
- „Omijamy kałuże”- przeskakują przez wyimaginowane kałuże.
2.„Wiosenne cienie”- dziecko idzie za np. mamą i naśladuje ruchy, wykonywane przez osobę z przodu.
3.Slalom między drzewami
4.Skok w dal z miejsca na miękkim podłożu np. na pisaku.

ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – MICHAŁ: opis pod czwartkiem.
REWALIDACJA:
JAKUB – opis pod wtorkiem
MICHAŁ – (czwartek/piątek) ćwiczenie komunikacji PECS na wybranych wzmocnieniach.

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 mamy i rodziny: karty pracy – 42, 43, 47
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:

BO BO
LO LO
BU BU
LU LU
10 10 10 10
MAMA
TATA
BRAT WUJEK
BA BA BA BA
LA LA LA LA

RODZINA

Praca plastyczna: proszę o narysowanie serca dla mamy i dla taty, a Oluś niech pokoloruje wybranymi kolorami.
Zabawa tematyczna: proszę poprosić Olusia o wykonanie jakiegoś obowiązku domowego.

LOGOPEDIA – Irmina O., Aleksander P., Krystian M., Michał R.

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 narządówponieważ 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 duzo kropek.
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz,
cz, rz, dż
Proszę je wykonywać 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 oddechowe -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. Zofia
Twardochleb
LOGOPEDIA – Andżelo Z.

Drodzy rodzice-wiem, że niełatwo jest naszym dzieciom zwłaszcza z głęboką dyzartrią ćwiczyć, ale
pamiętajmy, że narządy tu czyli język, wargi, podniebienie, przełyk mają utrudnione zadanie i każde
ćwiczenie w obrębie twarzoczaszki, które dałam ostatnio oraz masaże dadzą możliwość stymulacji w/w
narządów-bo rehabilitujemy nie tylko kończyny, kręgosłup ale również narządy artykulacyjne potrzebne do
połykania, transportowania pokarmu itp. Kilka ćwiczeń obecnie proszę wykonywać codziennie naszym
dzieciom, aby usprawniać na tyle ile możemy ssanie, połykanie, transport śliny itp.
1. Bardzo proszę posmarować dziecku czymś tłustym na co nie jest uczulone twarz i smarując odrazu
kulistymi ruchami wmasowywać krem, czy oliwkę 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 poszczypywać 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 okrężnymi ruchami. Wiem, że 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
język-ponieważ on bardzo potrzebuje pomocy, masaży-aby funkcjonować. To proste ćwiczenia, jednak
bardzo ważne w rehabilitacji. Proszę pamiętajcie o najprostszych ćwiczeniach rozumienia weź, daj-jeden
przedmiot, dwa przedmioty te którymi się posługuje-nastąpi wtedy-ćwiczenie gnozji-czyli rozpoznawanianawet po dotyku w retinopatii i będziemy tym samym stymulować płat skroniowy i ciemieniowy. Czasami
najprostsze ćwiczenia dają lepsze efekty niż wiele naraz. Rozumienie podstawą całej rehabilitacji.
Pozdrawiam. Twardochleb Zofia

