ROZKŁAD MATERIAŁU DO PRACY W DOMU – KLASA I - III ZET – BARBARA KAISER - SZMIDT
NA OKRES 22.06. - 26.06.2020.
TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: Lato już jest!
PONIEDZIAŁEK 22.06.2020
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. Przyszło do nas lato – co nam będzie
potrzebne? Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom wybrać rzeczy, które można włożyć na wakacyjny/letni spacer.
(źródło: „Lubię wiosnę, lubię lato”). Następnie wyjrzyjcie przez własne okno, jaka jest pogoda? Ubierzcie
odpowiednie ubrania (dostosowane do pogody) i wyjdźcie na chwilę na dwór.

2. Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu przeczytaj wiersz tematyczny swojemu dziecku (źródło: „baśń.pl”)

Zadanie dla wszystkich: drogi rodzicu proszę przepisać lub wydrukować poniższe wyrazy, zadanie dziecka jest
napisanie po śladzie.

LATO
WAKACYJNE PLANY
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, zadaniem dziecka jest policzenie muszelek
(chłopcy) oraz ozdobienie ich według własnego uznania (wszyscy uczniowie). (źródło: zbiory własne - „nauczycielka
przedszkola”). A macie własne muszelki? Porównajcie kształty z tymi na obrazku.

5. Zanie dla wszystkich: proszę o znalezienie z dzieckiem piosenki w Internecie, następnie pobawić się w rytm
muzyki. Później możecie położyć się i zrelaksować do dowolnej muzyki.
„Kocham lato – mądre piosenki dla dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=AMHERjgWdgI
INTEGRACJA SENSORYCZNA – ANDŻELO:
Propozycje ćwiczeń:
1. Podążanie dziecka wzrokiem za przedmiotami oddalającymi i zbliżającymi się do niego. (długopis, maskotka,
zeszyt). Do 3 powtórzeń i 4 przedmiotów.

2. W leżeniu na plecach: unoszenie prawej ręki i lewej nogi i na odwrót- ćwiczenia bierne (pomoc rodzica).
LOGOPEDIA – ANDŻELO, MICHAŁ, KRYSTIAN, IRMINA, ALEKSANDER:

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 23.06.2020.
TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: Wakacyjne plany.
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, wspólnie z dziećmi opowiedźcie co
można robić w wakacje. (źródło: "pewny start: wiosna, lato").

2. Zadanie dla wszystkich: Co można robić podczas wakacji? Drodzy rodzice przeczytajcie i wskażcie razem z
dziećmi odpowiednie obrazki do przeczytanych wyrazów: ("ja i mój świat"). A może Wy też już macie wakacyjne
plany? Możecie wskazać dzieciom na mapie, gdzie się wybieracie, opowiedzcie im o tym.

RELIGIA:
TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na
spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w
szczególny sposób opiekowali się nimi.
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był
bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.
Lubię chodzić do kościoła
Bo w nim jest tak pięknie
Każdy przyjdzie, to się żegna
I zaraz uklęknie
W tym kościele świateł wiele
I grają organy,
Bo tu mieszka nasz Przyjaciel,
Jezus ukochany.
O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz.
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której należymy
my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej
rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni
kapłani, siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia.
Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej
choroby przyjść do kościoła.
Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8
Zadanie Narysuj, z pomocą Rodziców, Twój kościół.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy terenowe.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
MAPA I UKRYTY SKARB
Urozmaicony podwieczorek? Możecie dać swoim dzieciom nawet słodycz, ale nie za darmo. Dziś zamiast ulubionego
batonika, dajcie córce, synowi mapę. Możecie ją narysować, Oznaczcie miejsce, gdzie ukryliście podwieczorek.
Zabawę można przeprowadzić w domu, ogrodzie, w parku, lesie

Kiedy znudzi nam się mapa, możemy zostawiać zagadki prowadzące do słodyczy

TERAPIA RUCHOWA – IRMINA:
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
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.
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.

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

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 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. RuchPowolne przejście do
półprzysiadu, z kontrolą
przylegania pleców do
ściany i zachowaniem
postawy skorygowanej.
Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.

REWALIDACJA – ALEKSANDER (WE CZWARTEK RÓWNIEŻ), JAKUB, MICHAŁ (CZWARTEK):
Drodi rodzicu -zadaniem ucznia jest ozdobienie ryby, można użyć farb, plasteliny, pasteli itp. (źródło: zbiory własne –
"nauczycielka przedszkola").

REWALIDACJA – ANDŻELO: Naśladowanie ruchów z pomocą innej osoby (mama pokazuje i później pomaga
zrobić Andżelo):
1. Dotknij nosa.
2. Dotknij czoła.
ŚRODA 24.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Bezpieczne wakacje.
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 zapoznania dzieci z bezpiecznymi zachowaniami podczas
wakacji. Przyjrzyjcie się wspólnie ważnym telefonom, obrazkom z instrukacjami jak się zachować!

2. Zadanie dla wszystkich: drodzy rodzice wydrukujcie poniższe karty, zadaniem dziecka jest pokolorowanie rysunku
według uznania.

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 wraz z dziećmi filmiku o bezpieczeństwie nad wodą.

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
5.

Zapraszam

do

zabawy

przy

piosence

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM .

"Zozi

–

Bezpieczne

wakacje"

REWALIDACJA – OPIS POD WTORKIEM.
TERAPIA RUCHOWA- KRYSTIAN:
Temat: Ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski
gimnastycznej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Chwyć poziomo kij.
Wyprostuj się, głowę ustaw w
przedłużeniu tułowia, złącz łopatki,
napnij brzuch. Ruch- Unieś kij w górę,
do wysokości barków. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle lub
siad skrzyżny. Złap kij na wysokości
barków. Ruch- Wykonaj ruchy takie
jak przy wiosłowaniu. Pamiętaj o
utrzymaniu prawidłowej postawy
ciała. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i wspomaga
ruch dziecka.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny, rodzic trzyma tasiemkę
przed ustami dziecka. Ruch- Wdech
nosem, a następnie silne dmuchnięcie
w tasiemkę. Powtórzenia: 3 razy.
Uwagi: Można użyć bańki mydlane.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub siad
skrzyżny. Złap kij poziomo na
wysokości barków. Ruch- Prowadź kij
w prawo, jednocześnie skręcając
głową w przeciwną stronę.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
obie strony. Pamiętaj aby nie unosić
barków i zachować wyprostowaną
sylwetkę. Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle
lub siad skrzyżny, na stole stoi
zapalona świeca. Ruch- Wdech
nosem, a następnie wydech
ustami ze zdmuchnięciem
świeczki. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle
lub siad skrzyżny. Ustaw kij
pionowo opierając o podłogę.
Wyprostuj plecy, głowę ustaw
dokładnie w przedłużeniu
tułowia. Chwyć kij na
wysokości barków. RuchDociśnij kij do podłogi i
utrzymaj tę pozycję przez ok. 46 sek. łopatki skieruj w dół.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle
lub siad skrzyżny. Chwyć
poziomo kij. Wyprostuj się,
głowę ustaw w przedłużeniu
tułowia, patrz przed siebie.
Ruch- Unieś kij w górę, nad
głowę i opuść. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle
lub siad skrzyżny. Wyprostuj
się, głowę ustaw w przedłużeniu
tułowia, chwyć kij poziomo za
oba końce . Ruch- Prowadź kij
w prawą stronę, jednocześnie
skręcając głową przeciwnym
kierunku. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na obie strony.
Rodzic prowadzi i wspomaga
ruch dziecka.

Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

CZWARTEK 25.06.2020.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Porządki w przyborach i książkach.
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: JA I JEZUS NA WAKACJACH
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz odpoczywać, bawić się, a
Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej, a także w
pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i nigdy cię nie opuści.
Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie. Nie
zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Bądź wzorem dla innych!
Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c
Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

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 stworzenie z dziećmi 2 kategorii: na jednej stronie ułożenie książek,
na drugiej stronie ułożenie przyborów szkolnych.
2. Zadanie dla wszystkich: zapraszam do wspólnego sprzatania w przyborach szkolnych. Dzieci pomagają w
segregowaniu co się przyda jeszcze do użycia, a co już trzeba wyrzucić.
3. .Zadanie dla wszystkich: proszę o przygotowanie z dziećmi wspólnego drugiego śniadania według uznania i umycie
zębów.

Drodzy rodzice, drogie dzieci – to już koniec! Zaczynają się wakacje i zasłużony wypoczynek dla Was,
odpoczywajcie i nabierajcie sił na nowy rok szkolny. Dziękuję za wspólną przygodę i zapraszam do tańca!
"Niech żyją wakacje":

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Zabawy bieżne z użyciem różnych przedmiotów.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Zwinny lider
Rodzic/dziecko prowadząc grupę wykorzystuje ukształtowanie terenu oraz naturalne przeszkody do wykonywania
ćwiczeń dodatkowych np. podbieg, zbieg, przyspieszenie, skok nad przeszkodą, slalom między drzewami, itp., liderzy
powinni się zmieniać co 1-2 min. (raz prowadzi mama, potem dziecko, następnie tata itd.).
REWALIDACJA – OPIS POD WTORKIEM.
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
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.

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 stopami woreczek 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.

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
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa- Leżenie
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. RuchWdech nosem, rodzic uciskając klatkę
piersiową dziecka utrudnia wdech. Na
„szczycie” wdechu rodzic zwalnia opór, co
powoduje pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami. Powtórzenia: 3
powtórzenia.

Ćw. nr 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. Ruch- Unoszenie
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

AAC -

KOLOROWY SPACER

Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacerze swoim dzieckiem .Poproś , aby obserwowało środowisko dookoła siebie. Znajdźcie różne
rzeczy w podanych kolorach i narysujcie je .Miłej zabawy !

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 49,50,
52,55,56.
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
WAKACYJNE PLANY
Praca plastyczna: proszę o narysowanie muszelki, zadaniem Olusia jest jej pokolorowanie.
ANDŻELO:
Zabawy z przedmiotami (mama pokazuje co trzeba zrobić i pomaga zrobić Andżelo):
1. pokręć kółeczkiem samochodzika.
2. posegreguj z mamą na dwie grupy: np. klocki niebieskie na prawo i klocki zielone na lewo, jeśli nie ma w domu
klocków to np. sztućce na prawo kubki na lewo.

