ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER - SZMIDT
NA OKRES 15.06. - 19.06.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: Wakacje tuż, tuż...
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Wakacje w górach.
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 pokażcie dzieciom poniższe obrazki. Gdzie można pojechać na wakacje?
Gdzie Wy się wybieracie? Proszę o przeczytanie dzieciom tekstu pod obrazkami.
Irmina: mama wskazuje obrazki i nazywa, Irmina wskazuje po mamie. (źródło: „ja i mój świat” )

2.Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu wydrukuj lub przepisz wyrazy , zadaniem dziecka jest pisanie po śladzie.

BA BA
LA LA
BABA LALA
LATO
WAKACJE MORZE GÓRY
Zadanie dla chłopców: drogi rodzicu wydrukuj obrazki i ułóż razem z dzieckiem historyjkę, przeczytaj zdania pod
zdjęciami.(źródło: „pewny start: wiosna, lato”).

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wydrukowanie karty, pomoc dziecku w wycięciu elementów i
przyklejeniu na osobnej kartce, tak aby powstał rysunek. (źródło: „pewny start: wiosna, lato” )

5. Zadanie dla wszystkich: Zapraszam do wspólnej zabawy i tańca przy muzyce „Idą wakacje” https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E
Następnie zapraszam do relaksacji i odpoczynku do dowolnej muzyki.
INTEGRACJA SENSORYCZNA- ANDŻELO:
Propozycje ćwiczeń:
1.Umożliwiaj dziecku kontakt ze wszystkim, co można mieszać lub ugniatać, np. różnego rodzaju ciastem.
2.Niech dziecko połozy się na dużym kocu, a dwie osoby dorosłe chwycą za jego przeciwległe krawędzie, lekko
uniosą i zaczną bujać na boki.
ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI – IRMINA I ALEKSANDER (RÓWNIEŻ WTOREK),
MICHAŁ (ŚRODA/PIĄTEK):

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ODTWARZANIA I PAMIĘCI
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ZROBIĆ ZAKUPY WEDŁUG LISTY. WYTNIJ OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄCE
PRODUKTY. NARYSUJ TAKĄ SAMĄ TABELKĘ JAK WIDOCZNA PONIŻEJ. NASTĘPNIE ZRÓB OBRAZKOWĄ LISTĘ
ZAKUPÓW ( UŁÓŻ POCZĄTKOWO 3-4 OBRAZKI PO LEWEJ STRONIE TABELI). PO PRAWEJ NATOMIAST POŁÓŻ O
DWA LUB TRZY OBRAZKI WIĘCEJ. ZADANIEM DZIECKA JEST DODAĆ DO KOSZYKA WSZYSTKIE PRODUKTY Z
LISTY. ABY POĆWICZYĆ PAMIĘĆ - ZRÓB LISTĘ ZAKUPÓW, A NASTĘPNIE ZAKRYJ OBRAZKI KARTKĄ. DZIECKO
POWINNO Z PAMIĘCI WYBRAĆ TE SAME OBRAZKI I UMIEŚCIĆ JE W KOSZU NA ZAKUPY.

OTO PRZYKŁAD

Lista
zakupów

Koszyk

Co zapamiętałeś ?

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRZKI DO WYCIĘCIA

LOGOPEDIA – ALEKSANDER, IRMINA, ANDŻELO, KRYSTIAN (WTOREK), MICHAŁ
(ŚRODA):
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania już
prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy usprawniać
ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu zębów okrężnymi
ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz prawy i lewy. Kolejnym
ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca
przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub
przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ
wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone
rozumienie niestety też jest zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest
zachowane niestety jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u
dzieci mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z
dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i
nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie sprawdzające i
utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni kubek, jest na półce i połóż
tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone rozumienie i należy wyćwiczać -a większość
naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole
kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne proszę położyć na
kartce długopis i złożyć kartkę tak by schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do
piórnika a z piórnika wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy i wiemy, że
dziecko wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa przedmioty
pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję czyli rozpoznawanie,
pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie lepsze efekty w stymulacji
mózgu.

Twardochleb Zofia.
WTOREK 16.06.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Wakacje nad morzem.
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 proszę o wydrukowanie poniższej karty i rozwiązanie wspólnie z dziećmi
zadania. Policz obazki ze słoneczkiem. (źródło: "pewny start: wiosna, lato").

2. Zadanie dla wszystkich. Drodzy rodzicę prosze o wydrukowanie poniższej karty pracy, a następnie pomóc dziecku
wyciąć i przykleić wyrazy pod odpowiednim obrazkiem. Na końcu dzieci kolorują obrazek.

RELIGIA:
TEMAT: PAN JEZUS – BOŻY CHLEB CHCE ZAMIESZKAĆ W NASZYCH SERCACH
Drodzy Rodzicu, bardzo proszę przeczytaj swojemu dziecku
Bóg nas kocha i daje nam to, czego potrzebujemy do życia. Takim darem jest np. chleb.
Żeby powstał chleb, musi pracować wiele osób, ale na samym początku to Bóg dał zboża, w których są ziarna. To z
ziaren powstaje mąka, a z niej chleb.
Obejrzyjcie film o tym jak powstaje chleb https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
Posłuchajcie, jak o dojrzewaniu zboża opowiadał Jezus:
Ktoś nasienie rzucił w ziemię. […] Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie.
Drogi Rodzicu!
Bardzo proszę daj swojemu dziecku ten Boży dar - chleb i poproś je by okazało mu szacunek poprzez ucałowanie go i
uczynienie na nim znaku krzyża. To jest zadanie wynikające z dzisiejszej lekcji.
Zaśpiewajcie wieczorem piosenkę, dziękując w niej za chleb, który każdego dnia spożywamy
https://www.youtube.com/watch?v=XVblDtDEjCs
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.
1.W pozycji stojącej – wyrzut piłki w górę, przysiad, chwyt piłki (piłka nie powinna spaść na parkiet).
2.Rzut piłkami na odległość
3.Rzut piłkami do celu ( rzuty do obręczy , kosza, kartonu)
Poproś rodzica lub rodzeństwo, aby poćwiczyli z Tobą rzuty z przed klatki piersiowej. Policz ile razy udało się wam
rzucić piłkę bez upadku na ziemię.
REWALIDACJA ANDŻELO (wtorek i środa): proszę o wykonanie masażu rąk różnymi materiałami (kawałek
szmatki z froty, bawełna, itp.), a następnie o ćwiczenie przekładania różnych drobnych przedmiotów z ręki do ręki
(klocek, grzechotka, piłka kangurka itp.).
REWALIDACJA – ALEKSANDER (WE CZWARTEK RÓWNIEŻ), JAKUB (W PIĄTEK TEŻ), MICHAŁ
(CZWARTEK/PIĄTEK):
Drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom stworzyć pieska z papieru. Powodzenia!

TERAPIA RUCHOWA – IRMINA:
Temat: Ćwiczenia syntetyczne mięśni 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

Zdjęcie/Rysunek

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad na krześle, pięty uniesione czubki
palców dotykają podłogi.
Ruch- Przestawianie kolejno nóg do
przodu „marsz na palcach” i powrót do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę. Ruch-Maksymalne
podkurczenie palców stóp
(wytworzenie „tunelu” pod stopami).
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, Stopy
oparte na podłodze.
Ruch- Naprzemienne podkurczanie i
prostowanie palców. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, na
stole stoi zapalona świeca. RuchWdech nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, nogi
wyprostowane, pięty oparte na
podłodze. Paluchy stóp złączone.
Ruch- Naciskanie paluchem jednej
stopy na palucha drugiej stopy.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle.
Ruch- Uniesienie nóg nad
podłogę i dotknięcie podeszwą
jednej stopy do podeszwy drugiej
stopy. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 7) P.w.-Siad na krześle.
Ruch- Przesuwanie
podkurczonych palców jednej
stopy po podudziu nogi
przeciwnej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy lewą i prawą nogą.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie. W
dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty).
Ruch- Silne dmuchnięcie w
piórko, tak aby szybowało jak
najdłużej w powietrzu.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. Na
podłodze, przed stopami leży
laska (kij od
„szczotki”), palce stóp zawinięte
na lasce. Ruch- Przesuwanie się
w bok krokiem dostawnym z
przyciskaniem palców do laski.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na
podłodze narysowana linia. RuchMarsz z krzyżowaniem stóp. Na
odcinku ok. 2 metrów.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

ŚRODA 17.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wakacje nad jeziorem.
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 do wspólnego spaceru z waszymi dziećmi. Poszukajcie oznak
lata w waszej okolicy. Czy macie w okolicy jeziorko, sadzawę? Może poszukacie żaby lub ryby? Przyjrzyjcie się
uwaźnie ponizszemu obrazkowi.

2. Zadanie dla wszystkich: drogie dzieci pomalujcie rysunek z jeziorem. (źródło "nauczycielka przedszkola")

3. Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
4. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę o wyszukanie wspólnie z dziećmi bajki edukacyjnej o jeziorze "Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 10 - Jezioro"
https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA
5. Zadanie dla wszystkich: zapraszam do relaksacji do dowolnej muzyki.

TERAPIA RUCHOWA – 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.

4- 5 minut

4- 5 minut

4-5
powtórze
ń

15- 20
minut

Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

CZWARTEK 18.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Letnie owoce.
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: MAMY ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Oprócz tego, co widzimy wokół nas, istnieje świat, którego nie możemy zobaczyć. Bóg stworzył niewidzialne istoty.
Nazywamy je aniołami i choć nie widzimy ich, istnieją naprawdę. Aniołowie są niewidzialni, podobnie jak Bóg. O
aniołach możemy dowiedzieć się z Pisma Świętego.
Posłuchajcie http://www.biblijni.pl/Wj,23,20-33
Każdy człowiek otrzymał od Boga niezwykłego pomocnika – anioła, który przez całe życie jest blisko nas. Słowo
„anioł” znaczy „posłany” przez Boga. Jest on posłany, aby nas prowadził przez życie i pomagał w trudnościach. Anioł
nie ma ciała, jest duchem. Towarzyszy nam jak nasz cień, który jest zawsze przy nas. Aniołów, którzy opiekują się
ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami. Oni strzegą nas, kiedy śpimy, jemy, bawimy się, czuwając nad naszym życiem.
Anioł Stróż podpowiada nam, co dobrego możemy zrobić.
Pomódl się do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=n9iZFNrrwdA
Zadanie dla chętnych
Narysuj, jak sobie wyobrażasz swojego Anioła Stróża.

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 pokazanie dzieciom obrazków i pomoc w przyporządkowania do nich
letnich owoców , które macie w domu. (źródło: "ja i mój świat")

2. Zadanie dla wszyskich: Zapraszam was do zrobienia wspólnej sałatki owocowej. Życzę smacznego i pamiętajcie o
umyciu zębów!

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Bezpieczne wakacje. Propozycja gier i zabaw na świeżym powietrzu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Kochani na początek kilka informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji. Przeczytajcie uważnie
teksty do każdego rysunku.

Wiecie już jak należy się zachować podczas wypoczynku nad wodą?
Przedstawiam wam propozycję zabaw nad wodą, ale większość z nich można wykorzystać bawiąc się nawet na
podwórku:
1. Kopanie dziury
Organizujemy zawody, w których trzeba wykopać najgłębszą dziurę w piasku. Można potem sprawdzić, czy zmieści
się w niej dorosła osoba, bądź jak szybko uda nam się wspólnie wypełnić ją wodą.
2. Mini Golf
W piasku zakopujemy plastikowe kubki tak, by było widać ich otwory. Kupujemy też piłeczkę, bądź znajdujemy jakąś
niedużą w zabawkach, które dzieci już mają. Potem wyznaczamy cele, do których trzeba trafić.
Potrzebne: kubki i piłeczka lub zestaw do golfa.
3. Golfowe freesbee
Zabawa polega na tym, że bierzemy frisbee i rzucamy nim do celów. Tworzymy je za pomocą rzeczy, które ze sobą
przynieśliśmy – toreb, ręczników czy parasola. Można też wykopać dziurę w ziemi. Aby małe dzieci nie
zrezygnowały szybko z gry, pozwalamy im stanąć bliżej celu.
4. Przenoszenie wody
To zabawa, w której urządzamy dzieciom wyścigi. Otrzymują po plastikowym kubeczku, łyżce czy muszli, mają
nabrać nimi wodę i jak najszybciej przynieść ją do wiaderka, które stoi na plaży. Oczywiście wygrywa ten, kto
doniesie zawartość, nie rozlewając jej po drodze!
5. Puszczanie latawca
Dzieciaki to uwielbiają. Potrafią spędzić kilka godzin próbując wzbić latawiec w powietrze, a potem go utrzymać. To
świetna zabawa dla całej rodziny.
6. Plażowe kręgle.
Ustawiamy puste butelki bądź zakupiony zestaw do kręgli. Jaka jest przewaga takiej zabawy nad tą profesjonalną w
kręgielni? Można biegać boso i unika się noszenia butów, które przed nami miały na nogach setki osób. Pamiętajmy,
by mniejszym dzieciom nieco ułatwić zabawę – niech staną bliżej kręgli. Dla wszystkich jest to świetny trening
rzucania do celu.
7. Puszczanie baniek.
Plaża to idealne miejsce do robienia mydlanych baniek. Jeżeli płyn rozleje się przez przypadek na skórę lub strój
kąpielowy – wystarczy wskoczyć do wody i się umyć. Dzieci biegają, skaczą i zazwyczaj starają się rozbić jak
najwięcej baniek.
8. Poszukiwanie skarbu.
Przygotowujemy listę skarbów, które dzieci mają znaleźć na plaży. Mogą to być np. patyki, muszle, bursztyny,
kamyczki. Dziecko otrzymuje wiaderko na znaleziska i listę na tyle długą, by było w stanie sobie z nią poradzić.

9. Aniołki na piasku.
Skoro można tworzyć aniołki na śniegu, dlaczego by nie spróbować robić je również na piasku? Dzieciom nie będzie
przeszkadzać piasek we włosach. Poza tym, można potem od razu wskoczyć do wody!
10.Bałwan z piasku.
To kolejna alternatywa dla zimowej zabawy w robienie bałwana ze śniegu. Postać można ozdobić wszystkim tym, co
dzieci znajda na plaży.
11. Picasso na plaży.
Rękami, kijkiem, łopatką albo kamieniem rysujcie obrazy na piasku, albo twórzcie napisy. Sięgnijcie po skarby
znalezione na plaży.
REWALIDACJA: opis we wtorek.
TERAPIA RUCHOWA - IRMINA (opis Krystiana w środę).
KRYSTIAN:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad ugięty. Stopy maksymalnie zgięte
grzbietowo, pięty oparte na podłodze.
Dłonie oparte na podłodze z tyłu.
Ruch- Uniesienie nóg nad podłogę i
naprzemienne lekkie uderzanie piętami
o podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 2) P.w.-Siad prosty. RuchMaksymalne zgięcie grzbietowe stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, Stopy
oparte na podłodze.
Ruch- Naprzemienne podkurczanie i
prostowanie palców. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na
krześle, przed krzesłem na
podłodze leży laska (kij od
szczotki). Palce stóp zawinięte
na lasce.
Ruch- Przestawianie stóp
krokiem dostawnym w bok, z
przyciskaniem palców do
laski. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na
krześle, przed krzesłem na
podłodze leży laska. Stopy
zgięte podeszwowo, pięty
uniesione, palce stóp przy
podłodze. Ruch- Przeniesienie
nóg nad laską i dotknięcie
palcami podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na
krześle, laska ustawiona
pionowo przed krzesłem,
trzymana rękoma. Palce stóp
zawinięte na lasce. RuchPrzestawianie stóp jedna nad
drugą po lasce. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: Palce
stóp powinny być cały czas
zawinięte na lasce.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży laska (kij
od szczotki). Palce stóp oparte na
lasce, pięty w górze. RuchPrzesuwanie laski jak najdalej w
przód, bez dotykania piętami podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle, stopy
oparte na lasce (kij od szczotki),
leżącej na podłodze. Ruch- Naciskanie
stopami na laskę i toczenie laski w
przód i w tył.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 9) P.w.- Stanie. W
dłoniach nad głową trzymane
piórko (lub kawałek waty).
Ruch- Silne dmuchnięcie w
piórko, tak aby szybowało jak
najdłużej w powietrzu.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.- Stanie. Na
podłodze, przed stopami leży
laska (kij od
„szczotki”), palce stóp
zawinięte na lasce. RuchPrzesuwanie się w bok
krokiem dostawnym z
przyciskaniem palców do
laski. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy.

PIĄTEK 19.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Jestem szczęśliwy/ szczęśliwa.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – 1 H
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – 2 H
Treści z doradztwa zawodowego: Rozpoznawanie i prezentowanie swoich zainteresowań, poznanie zainteresowań
innych, poznanie swoich mocnych stron. 1.1-4

Polecenia dla rodziców posiadających dostęp do komputera, Internetu i drukarki:
1.Zadanie dla chłopców: drodzy rodzice sprawdźcie ze swoimi dziećmi przez okno jaka jest dziś pogoda.
Zadanie dla wszystkich: Drogi rodzicu zapraszam Cię i twoje dziecko do wspólnej zabawy przed lustrem. Poćwiczcie
miny – smutną, złą, wesołą.
2. zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu wydrujuj poniższą kartę i poomóż dziecku rozwiązać zadanie. Jaka ta twarz
jest? Zła? Wesoła? (źródło "pewny start: wiosna, lato")

3.Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy bieżne i skoczne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Witam was moi mili. Pamiętacie zabawę Kierat? Pogoda na dworze sprzyja spacerom, więc zachęcam do zabawy np.
podczas pobytu w lesie lub na działce.
Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych: krzesło,
miotła, sznurek.

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

ZADANIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI, KOMPUTERA I
KORZYSTAJĄ Z INTERNETU ZA POMOCĄ SMARTPHONE’A (dla Aleksandra):
Proszę o wykonanie kart pracy z książeczki „Mój dobry rok: lubię wiosnę, lubię lato” - numer 51,54,56.
Poniżej zamieszczam zadania, proszę o przepisanie ich do zeszytu ucznia i poproszenie Waszego dziecka o napisanie
po śladzie wszystkich wyrazów i sylaby.

Napisz po śladzie:

BA BA
LA LA
BABA LALA
LATO
WAKACJE MORZE GÓRY
Praca plastyczna: proszę o narysowanie ulubionego miejsca, w który Oluś lubi spędzać wolny czas.
ANDŻELO: zabawa dużą piłką.

