ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER - SZMIDT
NA OKRES 08.06. - 10.06.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: Zwierzyniec
PONIEDZIAŁEK 08.06.2020
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Zwierzęta domowe.
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 i dzieci zapraszam do wspólnego oglądania poniższych obrazków i nazywania
zwierząt. Czy macie własnych pupili w domu? Możecie przysłać mi zdjęcie, chętnie zobaczę :-)
(źródło: „Ja i mój świat”)

2. Zadanie dla wszystkich: proszę o wydrukowanie poniższej karty zadań i przeczytanie dziecku wyrazów
zaprezentowanych na niej. Dziecko wskazuje obrazek, a następnie rozwiązuje zadanie poniżej obrazków.
(źródło: „Co mnie otacza?”, wyd. Harmonia)
Następnie proszę o napisanie dziecku lub wydrukowanie poniższych sylab i wyrazów, zadaniem dziecka jest napisanie
po śladzie.
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ZWIERZĘTA PIES
3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: Proszę o wydrukowanie poniższej karty, zadaniem dziecka jest pomalowanie kota.
(źródło: „Co mnie otacza?”, wyd. Harmonia)

5.
Zadanie
dla
wszystkich:
zapraszam
do
wspólnej
zabawy
przy
muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=0VT3CZzLZpY „Domowe zoo”. Po zabawie w tym muzyki, odpocznijcie przy
ulubionej muzyce relaksacyjnej.
INTEGRACJA SENSORYCZNA – ANDŻELO:
1. Chód z asekuracją.
2. Mocne dociski stawów kończyn górnych i dolnych.
3. Wystukiwanie ręką ( wraz z dzieckiem) prostego rytmu piosenki.
LOGOPEDIA- ALEKSANDER, IRMINA, ANDŻELO, KRYSTIAN (wtorek), 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 wewnątrz-pokazać 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 chwilę5 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
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – IRMINA, ALEKSANDER (poniedziałek/wtorek), MICHAŁ
(środa):
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ROZCIĄĆ OBRAZKI WZDŁUŻ CZARNEJ LINII. NASTĘPNIE POMÓŻ
DZIECKU DOPASOWAĆ KOLORY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ PORY ROKU PRZYPINAJĄC
KLAMERKĘ DO ODPOWIEDNIEGO POLA Z KOLOROWYM KÓŁKIEM.

(ZIELONY)

(ŻÓŁTY)

(BRĄZOWY)

(BIAŁY)

WTOREK 02.06.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Zwierzęta na wsi.
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 wszytkich: drodzy rodzice i dzieci zapraszam do wspólnego oglądania poniższych obrazków i nazywania
zwierząt. (źródło: „Ja i mój świat”)

Drodzy rodzice: na podstawie poniższego obrazka stwórzcie wspólnie z dziećmi kategorie zwierząt na wsi – practwo i
czterokopytne zwierzęta rolne. Możecie wspólnie wyciąć oba kłoa i przyleić na dwie różne kartki. Nazywajcie
zwierzeta i wspólnie z dziećmi wskazujcie. A umiecie je policzyć?

2. Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice prosze o przeczytanie wiersza swoim dzieciom.
"POKŁÓCIŁY SIĘ ZWIERZĘTA"
Edyta Matłosz
Dnia pewnego na podwórku
pokłóciły się zwierzęta
o to kto ma dłuższą pamięć
i kto dłużej z nich pamięta.
Kura: Koo ko ko ko
Kaczka: Kwaa kwa kwa kwa
Baran: Beee
Świnka: Kwik
Kto z nas dłuższą pamięć ma?
Pies zaszczekał: Hau hau hau
Indyk zagulgotał: Guull
a kot, który ciągle spał
miaukną tylko cicho: miauu
Nic z tej kłótni nie wynikło
bo zwierzęta przez dzień cały,
o co była awantura,
wszystkie pozapominały...
Następnie: prosze o przepisanie lub wydrukowanie poniższych słów, zadaniem dzieci jest napisanie po śladzie.

KROWA

KOŃ

RELIGIA:

TEMAT: UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ CZYLI BOŻEGO CIAŁA
Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi,
spotykał się z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z
tego świata, zaprosił swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i
powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z
winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”. Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem
ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych kościołach. Codziennie na Mszy
Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus podczas Ostatniej
Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny jest z
nami sam Jezus.
Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza
nas na wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
nazywana także Bożym Ciałem.

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała i procesji, która w
tym roku będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.
Zabawa rzutna- Mini siatkówka rzucana.
Zaproś do zabawy rodziców, rodzeństwo. Podzielcie się na dwa zespoły (1na1 lub 2na2, dziecko plus rodzic, bądź
dzieci kontra rodzice).
Wyznacz granice dla poszczególnych zespołów. Ustawieni na dwóch boiskach przedzielonych siatką (siatkę można
zrobić ze sznurka bądź taśmy). Dowolne przerzuty piłki przez siatkę. Drużyny starają się złapać piłkę i przerzucić
przez siatkę.
Udanej zabawy.
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.
.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.
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.
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.
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.
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.
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…

Czas
zabawy.
3- 5
minut

2- 3
minuty

2- 3
minuty

3- 5
minut

3- 5
minut

3- 5
minut

7.

8.

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.
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 jedną nogę a
następnie drugą.

3- 5
minut

3- 5
minut

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP. Warszawa 1997 r.

REWALIDACJA _ ANDŻELO: masaż dłoni różnymi fakturami.
REWALIDACJA – JAKUB , ALEKSANDER:
Drodzy rodzice proszę pomóc swoim dzieciom w połączeniu zwierząt i produktów pochodzących od nich. (źródło:
„Połącz w pary”, wyd. harmonia)

ŚRODA 10.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zwierzęta w lesie.
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: drodzy rodzice zapraszam Was i Wasze dzieci na wspólny spacer w okolicę przyrody, może
uda Wam się wybrać do lasu? Jakie zwierzęta zobaczycie? Jeśli uda wam się jakieś zobaczyć, możecie zrobić zdjęcie
i mi wysłać, chętnie zobaczę świat Waszymi oczami :-)

2. Zadanie dla wszystkich: Prosze o zrobienie jakiejś pracy plastycznej lub plastyczno – technicznej z przedmiotu,
który znaleźliście podczas spaceru (np. z szyszki, z kamienia, z patyka), jestem ciekawa co powstanie?
3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: Zapraszam do wspólnej zabawy przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=7Sc2IRtLLNw "Leśna piosenka".
5. Zadanie dla wszystkich: Czy poznajecie odgłosy i te zwierzęta? Oglądnijcie wspólnie filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=OPKWIj_ruxg "Zwierzęta w Lesie - Odgłosy Zwierząt - Zwierzęta dla dzieci po
polsku". Następnie zapraszam na relaksację do dowolnej muzyki.
REWALIDACJA _ ANDŻELO: masaż dłoni różnymi fakturami.
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
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.

Zdjęcie/Rysunek

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 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 2004R.
neurorehabilitacji osób dorosłych. PZWL 2014 r.

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.
2. Mikołajewska E. Metoda NDT-BOBATH w

ZADANIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI, KOMPUTERA I
KORZYSTAJĄ Z INTERNETU ZA POMOCĄ SMARTPHONE’A (dla Aleksandra):
Proszę o wykonanie dowolnych 2 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:

BA BA
LA LA
BABA LALA
ZWIERZĘTA PIES
KROWA KOŃ
Praca plastyczno – proszę, żebyście wybrali się do lasu na spacer i znaleźli jakieś „skarby”, następnie Oluś wykonuje
pracę związaną z tym skarbem (szyszka z plasteliną? A może patyk z kolorowymi sznurkami? Inwencja należy do
Was).
Zabawa tematyczna: proszę o liczenie w zakresie 10 – zwierząt (figurek), obrazków zwierząt w książeczce lub
gazecie.
ANDŻELO: segregowanie przedmiotów według zasady „taki sam”.

