ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER SZMIDT NA OKRES 01.06. - 05.06.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: Dzikie zwierzęta
PONIEDZIAŁEK 01.06.2020
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Słoń. Dzień dziecka.
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: Drogie dzieci wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta!!!! drogi rodzicu
wydrukuj kartę pracy, następnie razem z dzieckietm wskażcie zwierzęta, przeczytajcie ich nazwy i pomóżcie
swojemu dziecku połączyć obrazki ze zdjęciami. (źródło:„co mnie otacza?”)

2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu przeczytaj swojemu dziecku tekst po obrazkiem, razem skażcie
trąbę, uczy słonia. (źródło: „Ja i mój świat, etap obrazka”)

„Ten słoń nazywa się Bombi.
Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.
Dlaczego? Nie bądź ciekawy To jego prywatne sprawy”.
Jan Brzechwa
Następnie proszę o napisanie po śladzie:

BO BO
LO LO
BU BU
LU LU

ZWIERZĘTA SŁOŃ LEW
TYGRYS
3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania
i umycie zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: proszę o wspólne znalezienie z dziećmi bajki o zwierzętach w Afryce "Zwierzęta
dla
dzieci
w
Afryce
Odgłosy
zwierząt
Safari
|
CzyWieszJak"
https://www.youtube.com/watch?v=oRVBEKuIKh4&vl=pl
5. Zapraszam do wspólnej zabawy przy muzyce - https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
"Idziemy do zoo". Relaksacja – prosze o odpoczyne do dowonej muzyki relaksacyjnej.
Następnie z okazji "Dnia dziecka" piosenka specjalnie dla Was! Już ją znacie?
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
INTEGRACJA SENSORYCZNA – ANDŻELO:
1. Przekładanie przedmiotów z pojemnika do pojemnika rękoma, łyżką.
2. Dotykanie dłońmi różnych części ciała (, na przykład głowa, brzuch, kolana,).
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – IRMINA, ALEKSANDER (też we wtorek),
MICHAŁ (środa i piątek):
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOJARZENIA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ Z BRISTOLU LUB KARTONU 3 KOŁA O ŚREDNICY 20 CM. PODZIEL
KOŁO NA 4 CZĘŚCI ZA POMOCĄ FLAMASTRA. WYTNIJ OBRAZKI, ODDZIEL KARTECZKI Z
CZASOWNIKAMI I WKLEJ KAŻDY CZASOWNIK OSOBNO W KAŻDĄ JEDNĄ CZĘŚĆ KOŁA.
POZOSTAŁE OBRAZKI - RZECZOWNIKI NAKLEJ NA KLAMERKI DO BIELIZNY LIB NAKRĘTKI
OD BUTELEK. ZABAWA POLEGA NA DOPASOWANIU ODPOWIEDNIEGO OBRAZKA RZECZOWNIKA DO CZASOWNIKA NA KOLE I PRZYPIĘCIE ODPOWIEDNIEJ KLAMERKI Z
OBRAZKIEM .

LOGOPEDIA – ANDŻELO, IRMINA, ALEKSANDER, MICHAŁ (środa):
Ćwiczenia apexu,dorsum i labii-czyli czubka języka,języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek
K.G.H-oraz utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg.
Wskazówek,które obecnie przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek
wypowiadają,czy mówią dobrze,czy też nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory
systematycznie.
1. Aby prawidłowo używać głosek,lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich,bądź ćwiczyć
jedynie dziecku mięśnie języka,warg i czubka języka-musimy pamiętać,ze ĆWICZENIA
PODSTAWĄ PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE.
2. Pokazujemy dziecku-jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz
jamy ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy trzy razy
dziennie. Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę
samemu wspomóc pracę języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrzpokazać jak połykamy język. Dzieciom bez ruchomości dorsum-języka sami wykonujemy te
ćwiczenia.
3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i
przetrzymujemy chwilę-5 razy.
4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych,które nie rozumieją sami domykamy
wargi i ściskamy kilkakrotnie.
5. Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i
próbować unosić do góry.
6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-dzieci,które mają
problem dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki,dać rurkę do buzi i
niech próbuje naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać
usta,aby chociaż dwa razy oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można
wszędzie dostać i pokazać jak się kręci dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie
potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po
twarzy pomasować dziecko po policzkach,dookoła warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też
relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia obecne z poprzednimi. Każdego dnia
ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie poznawczych.
Twardochleb Zofia-logopedia

WTOREK 02.06.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Lew i tygrys.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – 1 H
Treści z doradztwa zawodowego:Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie
zainteresowań innych, poznanie swoich mocnych stron. 1.1-4

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i
drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu prosże razem z dzieckiem przyjrzeć się obrazkowi. (źródło: „Ja i mój
świat, etap obrazka”)

Ciekawostka: czy wiecie, że czasami lwy i tygrysy się łączą? Przyjrzyjcie się obrazkowi poniżej. Mama lub
tata przeczyta tekst. ("Nela i sekrety dalekich lądów")

2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu poszukaj z dzieckiem wiersza Jana Brzechwy "Lew".
https://www.youtube.com/watch?v=77xF0Kn3A7c
Proszę o przeczytanie dzieciom wiersza Jana Brzechwy "Tygrys".
„Co słychać, panie tygrysie?”
„A nic. Nudzi mi się”.
„Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?”
„Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł”.
RELIGIA:

TEMAT: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W takim domu
wszyscy pamiętają, by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie
krzywdzą się słowem ani czynem. Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego
mieszkania. To, czy się wypełni, zależy tylko od ciebie.
Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby przygotować
miejsce również dla ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej decyzji. Pan Jezus pragnie
ci w tym pomóc. Jeśli chcesz odczytać Jego bardzo dyskretne drogowskazy, musisz być zawsze
blisko Niego i często z Nim rozmawiać.
Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
Sprawdź swoją wiedzę
1. Jezus odszedł do nieba, by:
a) zostawić ludzi samych,
b) odpocząć,
c) przygotować nam tam miejsce.

2. Do nieba można trafić:
a) z pomocą balonu lub samolotu,
b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,
c) wypełniając kilka wybranych przykazań.
3. Jezus jest dla nas:
a) kimś, kogo nie możemy poznać,
b) bohaterem ciekawych opowiadań,
c) drogą, prawdą i życiem.
Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Chwyty piłki oburącz: odbitej, rzuconej, podanej.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonaj poniższe ćwiczenia, powtórz kilka razy dla utrwalenia.
 W pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, chwyt – oburącz,





w pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie jak największej liczby klaśnięć, chwyt oburącz,
w pozycji stojąc, podrzut piłki, wykonanie pełnego obrotu, chwyt oburącz,
z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie przysiadu podpartego, chwyt oburącz w pozycji
stojąc,
z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie siadu skrzyżnego, chwyt oburącz w pozycji siadu.

REWALIDACJA – JAKUB (i w piątek), ALEKSANDER(i w czwartek), MICHAŁ (czwartek i piątek),
ANDŻELO (i w środę):
Masa mydlana:
W tym tygodniu proszę o zrobienie masy mydlanej.
Drogi rodzicu proszę, żebyś pomógł swojemu dziecku zmieszać szklankę mydła w płynie z połową
kilograma mąki ziemniaczanej. Życzę Wam miłej zabawy!
A pod linkiem – pomocne zdjęcia:
http://cynamonkimamy.blogspot.com/2016/01/aksamitna-masa-plastyczna-z-maki-i-myda.html
TERAPIA RUCHOWA – IRMINA:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe i brzucha.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które
zostały umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek

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 ok. 5-7 sek. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: W czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do

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.

podłogi.

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze
wzdłuż tułowia. Ruch: Uniesienie
głowy nad podłogę – wytrzymać ok. 57 sek. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.

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

Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie
przodem. Dłonie pod brodą.
Nogi wyprostowane i
złączone. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
opuszczanie wyprostowanych
nóg nisko! nad podłogę.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W
dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchanie w
piórko tak aby szybowało w
powietrzu Powtórzenia: 3
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie
przodem. Nogi wyprostowane
złączone. Dłonie pod brodą.
Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko!
nad podłogę i wykonanie nimi
nożyc pionowych.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.

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

ŚRODA 3.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Malujemy słonia i lwa.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 4 H
Treści z doradztwa zawodowego: Podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych, obserwacje i
opisywanie wyników tych działań. 1.5
Uczeń wskazuje, jakich treści lubi się uczyć. 3.2
Uczeń widzi potrzebę zdobywania nowej wiedzy, korzysta z różnych źródeł wiedzy. 3.1,3.

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i
drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie poniższego słonia, zadaniem dziecka jest
ulepienie trąby z plasteliny. Jaki słoń ma kolor? (źródło: „Co mnie otacza?”)

2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie poniższego lwa, zadaniem dziecka jest
pomalowanie go według wzoru. Jaki lew ma kolor? (źródło: „Co mnie otacza?”)

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania
i umycie zębów.
4. Zadanie dla chłopców: drogi rodzicu pomóż swojemu synowi w posegregowaniu zwierząt -

https://wordwall.net/pl/resource/2560405/segregowanie-zwierz%c4%85t
5. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o znalezienie razem z dzieckiem bajki o zwierzętach. Miłego
oglądania! „Lulek jedzie do zoo” - https://www.youtube.com/watch?v=xlXEn3l6vYM&t=59s .
Następnie zapraszam do relaksacji przy dowolnej muzyce.
Zadanie dla chętnych: proszę o wydrukowanie słonia, wycięcie i przyklejenie „w wykreskowanym” miejscu.
(źródło „wycinanki na cały rok szkolny”)

REWALIDACJA ANDŻELO: opis we wtorek.
TERAPIA RUCHOWA – 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:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE. Rodzic ćwiczy z dzieckiem.
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.

Ćw. nr 3) 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.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) 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 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

CZWARTEK 4.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Liczymy wspólnie z żyrafą.
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: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha
Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w
trzech Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się
nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy Trójcą Świętą.
Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”
W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał
się człowiekiem, i Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i
do którego modlimy się.
– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?
dał nam cały świat
posłał na ziemię Pana Jezusa
jest najlepszym Ojcem
– Co robi dla nas Pan Jezus?
 umarł za nas na krzyżu
 karmi nas swoim Ciałem
 uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy
 umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej
– Co czyni dla nas Duch Święty?
 jest z nami w Kościele
 oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa
 daje nam siły do życia dobrocią i miłością
Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs

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 pomoc dziecku w rozwiązaniu poniższego labiryntu, a
następnie wskazanie wszystkich zwierząt. (źródło: „co mnie otacza?”), a następnie przyglądniecie się
wspólnie z dzieckiem obrazkom związanym z żyrafą. (źródło: „Ja i mój świat. Etap obrazka” )

2. Zadanie dla chłopców: proszę o napisanie po śladzie cyfry 7. (źródło: „co mnie otacza?”)

Zadanie dla Kuby i Michała: chłopcy, czy umiecie rozwiązać te działania? Poproście rodziców o
pomoc.(źródło: „co mnie otacza?”)

Zadanie dla Irminy i Krystiana: drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom połączyć zwierzęta z ich cieniami,
a następnie wykonać szlaczek (połączyć małego słonia z dużym). (źródło: „co mnie otacza?”)

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Rzuty małymi przedmiotami lewą i prawa ręką do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Przygotujcie: balony, butelki, puszki. Postępujcie zgodnie z opisem zabawy.
Pociski
Wieszamy na gałęzi drzewa nadmuchany balon. Uczestnicy zabawy ustawiają się na linii rzutu, którą
umieszczamy na około 10 kroków od drzewa. Każdemu graczowi przysługują trzy rzuty. Za pociski mogą
posłużyć woreczki, piłeczki, kamyczki. Należy policzyć każde trafienie. Wygrywa gracz, który na swoim
koncie będzie miał najwięcej trafień.
Rzuty do celu
Ustawiamy na murku, stoliku lub ławce puszki lub butelki plastikowe puste, mogą być też kubeczki.
Uczestnicy ustawiają się na linii rzutu. Każdy gracz otrzymuje trzy kamyczki (woreczki, piłeczki). Należy
strącić z murka jak najwięcej przedmiotów. Wygrywa najbardziej celny gracz.
REWALIDACJA: opis we wtorek.
TERAPIA RUCHOWA- KRYSTIAN:
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy skorygowanej.
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. Rodzic ćwiczy z dzieckiem.
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad
skrzyżny tyłem do ściany. Plecy
przylegają do ściany. Jedna dłoń pod
odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. w
postawie skorygowanej. RuchNapięci mięśni brzucha z
przyciśnięciem odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do ściany. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wzdłuż tułowia leżą na podłodze.
Ruch- Przyjęcie postawy
skorygowanej, ze szczególnym
uwzględnieniem elongacji kręgosłupa i
równego ustawiania barków.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Stanie w
postawie skorygowanej z
woreczkiem na głowie lub
książką. Ruch- Marsz z
zachowaniem postawy
skorygowanej i z utrzymaniem
woreczka na głowie na odcinku
ok. 2 metrów. Powtórzenia: 4
razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Stanie tyłem do
ściany w postawie
skorygowanej. Ruch-Krok w
przód z zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Głowa wyciągnięta, wzrok skierowany
w górę. Ręce wzdłuż tułowia leża na
podłodze. Pod barkami podłożone
złożone ręczniki lub woreczki. Rodzic
w siadzie klęcznym przy głowie
dziecka. Ruch- Dociśnięcie barkami
złożonych ręczników do podłogi.
Rodzic próbuje wyciągnąć ręczniki.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch- Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na
krześle przed stołem. Na
stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „zabawki”
Ruch-Wdech nosem a
następnie dmuchanie w
„zabawki” tak aby poruszały
się po wodzie. Powtórzenia:
3 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do
ściany. Pięty, biodra, plecy i
głowa przylegają do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch- Powolne
przejście do półprzysiadu, z
kontrolą przylegania pleców do
ściany i zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.

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

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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa Stanie. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w górę. Ruch –Skłon
tułowia w przód, wytrzymać ok. 4-6
sekund i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna
noga wyprostowana leży na podłodze,
druga noga ugięta, kolano
przyciągnięte do klatki piersiowej.
Ręce trzymają kolano nogi ugiętej.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem.
Nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Ręce w pozycji
„skrzydełek” leża na podłodze.
Ruch-Przyciąganie kolan do
klatki piersiowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem.
Ręce w pozycji „skrzydełek”
leża na podłodze. Jedna noga
ugięta oparta na podłodze,
druga noga wyprostowana leży

Ruch- Przyciąganie rękoma kolano
ugiętej nogi do klatki piersiowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane, leżą na podłodze przy
biodrach. Ruch-Wdech nosem, z
przesunięciem rąk po podłodze w
stronę głowy, a następnie wydech
ustami, z jednoczesnym
przeniesieniem rąk do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.-Siad prosty, rozkroczny.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w
górę. Ruch- Skrętoskłony tułowia,
dotknięcie dłońmi do jednej nogi.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy do
lewej i prawej nogi.

na podłodze. Ruch-Uniesienie
wyprostowanej nogi do pionu.
Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą
nogą.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch-Wdech nosem, z
uniesieniem rąk w górę w skos,
a następnie wydech ustami z
opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Wypad z
oparciem kolana nogi
zakrocznej na podłodze. Tułów
wyprostowany, pochylony w
przód. Ręce w pozycji
„skrzydełek”
Ruch-Pogłębienie wypadu
przez ugięcie nogi wykrocznej
i opuszczenie bioder.
Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą
nogą.

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

PIĄTEK 5.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: „A to małpa proszę Pana...”
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: zapraszam Was do wspólnej zabawy ruchowej w przestrzeni - „Jak chodzą
zwierzątka?” - https://www.youtube.com/watch?v=RqjXRJN--oY
Następnie zapraszam do obejrzenia obrazków, jakie to zwierzęta (drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom
w pokazywaniu i czytaniu tekstu). (źródło: „Ja i mój świat. Etap obrazka.”)

2. Zadanie dla wszystkich; zapraszam wszystkich na spacer wkoło domu, obserwujcie zwierzęta,
zachowajcie bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez ulicę. Udanego spaceru!!!
3. Zadanie dla wszystkich: zapraszam do wspólnej zabawy przy muzyce, taniec szybki, wolny, z kocem, w
rytm muzyki. https://www.youtube.com/watch?v=PpH562PA_lw „W PODRÓŻY DO AFRYKI ! W
pustyni i .. w puszczy !”
Dla chętnych – sprawdzenie wiadomości:

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy naśladowcze.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Dziś pobawcie się z rodzeństwem bądź rodzicami. Losujecie osobę, która pierwsza pokazuje ćwiczenie.
Uczestnicy zabawy naśladują czynności i ćwiczenia, które pokazuje dana osoba.
Propozycje ćwiczeń:
- podskoki
- skłony
- przysiady
- brzuszki
- rowerek
- nożyce
Czynności:
- mycie naczyń
- wycieranie kurzu

REWALIDACJA: opis pod wtorkiem.

ZADANIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI, KOMPUTERA I
KORZYSTAJĄ Z INTERNETU ZA POMOCĄ SMARTPHONE’A (dla Aleksandra):
Proszę o wykonanie dowolnych 3 kart pracy z zeszytu „szlaczki” i 2 karty pracy z zeszytu
„wiosna”.
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
ZWIERZĘTA SŁOŃ LEW
TYGRYS
Praca plastyczno – techniczna: drogi rodzicu proszę o narysowanie głowy słonia (trzy koła połączone ze
sobą), dziecko próbuje narysować oczy i wykleić trąbę za pomocą plasteliny.
Zabawa tematyczna: proszę o liczenie w zakresie 10 – zwierząt (figurek), obrazków zwierząt w książeczce
lub gazecie.
ANDŻELO: segregowanie przedmiotów według zasady „taki sam”.

