OŚRODEK TYGODNIOWY: ZDROWA ŻYWNOŚĆ.
ŚRODA 15.04.2020 R.
TEMAT DNIA: PIRAMIDA ŻYWIENIOWA.
1. RELIGIA

Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy
wdzięczni Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć
na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi.
Zadanie dla chętnych Uczniów!
Zastanów się i odpowiedz lub napisz:
Gdzie spotykamy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem?
Drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk
Drogi Uczniu!
Opowiedz Rodzicom , co zapamiętałeś z obejrzanego filmu.
Zachęcam Rodziców i Dzieci do modlitwy za osoby starsze, chore, oraz o powstrzymanie epidemii
koronawirusa. Pomocą będzie poniżej zamieszczony link
prezentacji
Drogi Krzyżowej.
https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=share&fbclid=IwAR0pPy3RGXn6s8UBbZxNKFXf-CSE_ovR-SE8fn4JUbmiLgZeK8MWC_uoJI

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
1. TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy instrumenty smyczkowe-skrzypce- środa
RODZICU, ZRÓB POSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS ZAJĘĆ
I PRZEŚLIJ NA KONTAKT WYCHOWAWCY.

1.

RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy...

Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – pokazujemy na twarzy,
słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci...

2.

RODZICU, jeżeli masz możliwość połączenia się z Internetem, kliknij w poniższy link
https://www.youtube.com/watch?v=wV1eV9cZ6iQ.
Oglądnijcie i posłuchacie z dziećmi krótki filmik…zwróćcie uwagę, jakie dźwięki wydają skrzypce, w jaki sposób
dziewczynka trzyma skrzypce podczas grania,zwrocie uwagę, jak wygląda smyczek.

Jeżeli nie macie łączenia z internetem, przyczytajcietylko poniższy tekst

3. Drodzy RODZICE…Wszystkie zadania, jakie przygotowałam wykonujcie razem z dzieckiem,

Zadania nie są
trudne Przeczytajcie dziecku poniższy tekst. W trakcie czytania, dziecko odszukuje poszczególne elementy
skrzypiec. Skrzypce należą do grupy instrumentów smyczkowych. Są najmniejszym i najwyżej brzmiącym
instrumentem smyczkowym. Skrzypce mają 4 struny, na których gra się za pomocą smyczka. Dlatego grupa nazywa
się grupą instrumentów smyczkowych. Smyczek,jest to sprężysty drewniany kij, na którym zamocowane jest
pasmo włosia końskiego. Skrzypek opiera instrument na lewym ramieniu, przytrzymując brodą. W prawej ręce
trzyma smyczek, którym ciągnie po strunach.

4. Poniższa ilustracja przedstawia różnicę w wielkości instrumentów smyczkowych, od najmniejszego do
największego. Wskaż skrzypce.

3. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy przy muzyce.
Gotowi na dzisiejszą zabawę? Zaczynamy? Proszę rodziców o przeczytanie poleceń
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji. Włączcie ulubioną
muzykę. Powtórzcie każde ćwiczenie 10 razy, do ćwiczenia nr 3 użyjcie krzesła, bądź schodów.
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4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
NA POCZĄTKU ZAJĘĆ WYKONUJEMY Z DZIECKIEM ĆWICZENIA KALENDARZOWE, SPRAWDZAMY POGODĘ ZA OKNEM,
MALUJEMY NA KARTCE DZISIEJSZĄ POGODĘ. NA KALENDARZU DOSTĘPNYM W DOMU SKREŚLAMY AKTUALNY DZIEŃ
LUB PRZESUWAMY „OKIENKO” NA KOLEJNY DZIEŃ. UTRWALAMY PORY ROKU, MIESIĄCE, POWTARZAMY DNI
TYGODNA – WSKAZUJEMY NAZWY PALCEM NA KALENDARZU.

W TYM TYGODNIU POROZMAWIAMY O ZDROWYM ODŻYWIANIU. PROSZĘ, ABYŚ POKAZAŁ SWOJEMU DZIECKU
ILUSTRACJĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ PIRAMIDĘ ZDROWEGO ODŻYWIANIA, NASTĄPNIE POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ
PONIŻSZE ZADANIA.

ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
- POPROŚ DZIECKO, ABY NAZWAŁO PRODUKTY SPOŻYWCZE PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIACH;
- POPROŚ DZIECKO, ABY WYMIENIŁO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO;
- POPROŚ DZIECKO, ABY WYMIENIŁO PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO;
- POPROŚ DZIECKO, ABY PRZECZYTAŁO WYRAZY Z RAMEK POD PIRAMIDĄ, NASTĘPNIE WSKAZAŁO TĄ CZĘŚĆ
PIRAMIDY, DO KTÓREJ PASUJE DANY WYRAZ.
MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
NA PODSTAWIE PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W DOMU, ORAZ POWYŻSZEJ ILUSTRACJI POKAŻCIE DZIECIOM WYBRANE
PRODUKTY Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PIRAMIDY ŻYWIENIOWEJ. POPROŚCIE, ABY SPRÓBOWAŁY JAK SMAKUJĄ,
NIECH POWĄCHAJĄ, WEZMĄ DO RĘKI. POKAŻ DZIECU, KTÓRE Z NICH SĄ ZDROWE, A KTÓRYCH NIE POWINNIŚMY
SPOŻYWAĆ W DUŻYCH ILOŚCIACH.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NARYSUJ DZIECKU NA KARTCE A4 SZABLON PIRAMIDY ŻYWIENIOWEJ WEDŁUG WZORU:

POPROŚ, ABY DZIECKO PODPISAŁO W RAMCE KAŻDĄ RUBRYKĘ WYKORZYSTUJĄC NAZWY Z WCZEŚNIEJSZEJ
ILUSTRACJI. NASTĘPNIE Z DOSTĘPNYCH W DOMU ULOTEK REKLAMOWYCH WYSZUKAJCIE PO 2 PRODUKTY Z KAŻDEJ
KATEGORII, WYTNIJCIE I PRZYKLEJCIE NA PIRAMIDZIE. GOTOWĄ PIRAMIDĘ POWIEŚCIE NA LODÓWCE I STARAJCIE SIĘ
PRZESTRZEGAĆ ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA W CODZIENNEJ DIECIE.
MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
NARYSUJ DZIECKU NA KARTCE A4 SZABLON WYBRANYCH PRZEZ CIEBIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Z PIRAMIDY.
PRZYKŁAD:

POPROŚ DZIECKO, ABY POPRAWIŁO POŚLADZIE (SAMODZIELNIE LUB Z TWOJĄ POMOCĄ) RYSUNEK, ORAZ
POKOLOROWAŁO KREDKAMI, LUB FARBAMI.
CZWARTEK 16.04.2020 R.
TEMAT DNIA: ZASADA 5 POSIŁKÓW.
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
2. TEMAT ZAJĘĆ: Rozwiązujemy zagadki, układamy puzzle skrzypiec - czwartek
RODZICU, ZRÓB POSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS ZAJĘĆ
I PRZEŚLIJ NA KONTAKT WYCHOWAWCY.
Jeżeli masz możliwość wydrukowania, zachowajcie prace do powrotu do szkoły.
Przywitanie, jak na każdych zajęciach
DRODZY RODZICE, oglądnijcie, posłuchajcie z dziećmi jeszcze raz filmik z ost lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=wV1eV9cZ6iQ
RODZICE.

Pomóżcie dziecku odszukać3 różnice miedzy obrazkami

Jeżeli macie możliwość drukowania, wydrukujecie dziecku obrazek, potnijcie go na kilka
elementów, niech dziecko ułoży puzzle i naklei na kartkę. (Zachowajcie do powrotu do
szkoły(

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Każdy jest kowalem swojego losu- tworzymy makietę talerza zdrowia.
Proszę rodziców/ opiekunów o przeczytanie dzieciom polecenia i ewentualnej pomocy podczas tworzenia pracy.
Moi drodzy jak zauważyliście poruszamy tematy dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej odpowiednich nawyków
żywieniowych. Dzisiejszym zadaniem będzie wykonać makietę talerza zdrowia, można to zrobić w następujący
sposób:
1. Wytnij z papieru talerz, bądź użyj jednorazowego jeśli go posiadasz
2. Na talerzu umieść produkty które uważasz że są zdrowe np.: hamburgery, coca-cola, cukierki - taki żarcik
3. Produkty możesz wyciąć z gazetek promocyjnych czy gazet, wydrukować , ulepić z plasteliny, narysować
4. Najbardziej oryginalne prace zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły
Niżej przedstawiam przykłady takich zdrowych talerzy. Milej pracy.

3, 4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
Z POMOCĄ AKTUALNEGO KALENDARZA DOSTĘPNEGO W DOMU OKREŚLCIE Z DZIECKIEM DZISIEJSZĄ DATĘ
(WSKAŻCIE MIESIĄC, DZIEŃ, ROK).
PODEJDŹCIE DO OKNA – SPRAWDŹCIE JAKA JEST POGODA. DZIECKO MOŻE NARYSWAĆ W ZESZYCIE DZISIEJSZĄ
POGODĘ. RODZIC MOŻE POMÓC DZIECKU – NARYSOWAĆ DANY SYMBOL NA KARTCE – DZIECKO KOLORUJE
OBRAZEK.
RODZICU.
WSPÓLNIE Z DZIECKIEM PRZYGOTUJCIE NA ŚNIADANIE ZDROWE KANAPKI. W MIARĘ INDYWIDUALNYCH
MOŻLIWOŚCI ZAANGAŻUJCIE SWOJE DZIECKO Z PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM KANAPEK. PODCZAS PRACY
WSPIERAJCIE SWOJE DZIECKO, POMAGAJCIE, DEMONSTRUJCIE PRAWIDŁOWE WYKONANIE CZYNNOŚCI. WSPÓLNIE
ZJEDZCIE PRZYGOTOWANY POSIŁEK.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
POPROŚ SWOJE DZIECKO O POMOC W NAKRYCIU STOŁU DO OBIADU.
ZADEMONSTRUJ PRAWIDŁOWE USTAWIENIE NACZYŃ I SZTUĆCÓW, POPROŚ O ODWZOROWANIE.
POPROŚ DZIECKO, ABY POWIEDZIAŁO:
- Z KTÓREJ STRONY LEŻY ŁYŻKA,
- Z KTÓREJ STRONY LEŻY NÓŻ,
- Z KTÓREJ STRONY LEŻY WIDELEC,
- GDZIE STOI TALERZ,
- GDZIE STOI SZKLANKA.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
POPROŚ DZIECKO, ABY SAMODZIELNIE LUB Z TWOJĄ POMOCĄ WSKAZAŁO, WZIĘŁO DO RĘKI: ŁYŻKĘ, WIDELEC,
TALERZ, SZKLANKĘ. POMÓŻ DZIECKU ZJEŚĆ POSIŁEK Z POMOCĄ SZTUĆCÓW.
PIĄTEK 17.04.2020 R.
TEMAT DNIA: WITAMINY.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
POPROŚ DZIECKO, ABY PRZECZYTAŁO PONIŻSZY TEKST. POPROŚ, ABY DZIECKO PRZEPISAŁO TEKST DO ZESZYTU.
SPRAWDŹ I POPRAW BŁĘDY.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
NARYSUJ NA KARTCE A4 DUŻE LITERY DRUKOWANE – OZNACZENIA NAZW WITAMIN (NAJLEPIEJ JEDNA LITERA NA
JEDNEJ KARTCE):

A, D, B, C, E
POPRAWIAJCIE LITERY PO ŚLADZIE PALCEM, FLAMASTREM, RYSUJCIE LITERY W POWIETRZU, NA DYWANIE.

2. RELIGIA

Temat: Jezus żyje i jest z nami!

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
Symbolami Zmartwychwstania są:

PASCHAŁ- to świeca używana w liturgii,
święcona w czasie Nocy Paschalnej, zapalana
w okresie Wielkanocnym.

BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ Z
KRZYŻEM-oznacza triumf nad męką śmiercią
Jezusa Chrystusa oraz pełne chwały
Zmartwychwstania

FIGURKA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
JEZUSA-wyraża prawdę o zwycięstwie
Chrystusa nad śmiercią .Podniesiona ręka
Pana Jezusa symbolizuje zwycięstwo.

KRZYŻ Z CZERWONĄ STUŁĄ-zawieszona na
krzyżu stuła przypomina, że Jezus jest
Najwyższym Kapłanem a jego krzyżowa śmierć
jest najdoskonalszą ofiarą.

Poniżej zamieszczam link do piosenki ,, Bóg nie umarł, Jezus żyje”
https://www.youtube.com/watch?v=sMFKnxZyHJE
Jest to piosenka inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie , z pomocą Rodziców, starszego
rodzeństwa ,modlić się tańcząc w rytm melodii i słów piosenki.
Moi Drodzy!
Proszę ,żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce
podpisując swoim imieniem.

3, 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
ZAPROPONUJ DZIECKU ZABAWĘ: ROZPOZNAWANIE PRODUKTÓW BEZ UDZIAŁU WZROKU.
1. NASZYKUJ KILKA ZDROWYCH WARZYW I OWOCÓW.
2. PRZYGORUJ PUDEŁKO Z OTWOREM, DO KTÓREGO DZIECKO BĘDZIE MOGŁO WŁOŻYĆ RĘCE.
3. WŁÓŻ DO PUDEŁKA WYBRANY PRODUKT, NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO, ABY ZA POMOCĄ DOTYKU
ROZPOZNAŁO – CO TO JEST?
NA KONIEC ZAJĘĆ WSPÓLNIE SKOSZTUJCIE ULUBIONE WARZYWA I OWOCE.
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
POSŁUCHAJCIE WSPÓLNIE PIOSENKI PT. „WITAMINKI”:
https://www.youtube.com/watch?v=6dhJhFdHeVk
POTAŃCZCIE, POBAWCIE SIĘ W RYTM MUZYKI. ZACHĘĆCIE DZIECKO DO WOKALIZOWANIA, SPRÓBUJCIE WSPÓLNIE
ZAŚPIEWAĆ REFREN PIOSENKI.
6. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki.
Proszę rodziców o przeczytanie poleceń.
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji. Włączcie ulubioną
muzykę. Powtórzcie każde ćwiczenie. Milej zabawy

bieg w miejscu -1min.

bieg w miejscu, dotykamy stopą o pośladki

podnosimy nogę w przód do góry

krążymy bioderkami

skrętoskłony, dotykamy prawą ręką lewej nogi i na odwrót.

TERAPIE:

Laura Sz. Anna S.- rewalidacja indywidualna 16.04.2020
Temat: Ukierunkowane wypowiedzi na temat zagrożeń dla środowiska spowodowanych przez człowieka, na
podstawie zdjęć.

Witajcie Kochani!
Spieszę się z serdecznym podziękowaniem za wykonanie poprzednich zadań. Jesteście wspaniali!!!
Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą
zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało
polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet.
2. W wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_25_124_p1

3. Polecenia dla Dziecka:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie.
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj obrazki, kliknij w głośniczki przy obrazkach i odsłuchaj.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Kliknij w głośniczek i posłuchaj wiersza.
7. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby „załadować” zadanie.
8. Kliknij w głośnik, aby odsłuchać polecenie.
9. Wykonuj zadania następnych stronach aż dojdziesz do końca tj. do pisania cyfry 10.
4. Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj
dzielnie!
Pani Gosia

Laura Sz. Anna S.- rewalidacja indywidualna 17.04.2020
Temat: Dłuższe wypowiedzi na temat wiosennych kwiatów na podstawie oglądanych zdjęć i własnych
obserwacji. Czytanie tekstu z obrazkami.
Witajcie Kochani! Spieszę się z serdecznym podziękowaniem za wykonanie poprzednich zadań. Jesteście
wspaniali!!! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla
Was ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję, a Dziecko powoli i z rozmysłem
wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet.
2. W wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_114_p1
3. Polecenia dla Dziecka:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
„Kolowróg”
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj zdjęcia. Co na nich widzisz? Czy potrafisz nazwać te wiosenne kwiaty?
Jeśli nie, klikaj na nie. Później na głośniczek i odsłuchaj ich nazwy.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Obejrzyj planszę, kliknij w głośniczek i posłuchaj informacji.
7. Przejdź do następnej strony. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby
„załadować” zadanie. Połącz zdjęcia kwiatów z ich nazwami. Za każdym razem
klikaj w głośniczek przy nazwie kwiatka. W ten sposób sprawdzisz czy prawidłowo
wykonałeś zadanie.
8. Zamknij okno klikając na X. Przejdź do następnej strony. Tutaj też musisz
załadować zadanie klikając w ruchomy sześcian.
9. Na stronie masz działania. Jedne są poprawnie wykonane, drugie nie. Przeciągnij
zieloną rączkę z kciukiem do góry na dobrze wyliczone działanie. Różową rączkę z
kciukiem w dół ustaw na źle wykonanym zadaniu.
10. Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony. Na tym kończymy
dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

Rwealidacja- zadania
opr.K.O

Temat: Wiosna-ptaki- ćw. czytania, ćw. grafomotoryczne, ćw. słowne
Anna S.

1. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Co to za ptaki. Odczytaj I dopasuj etykiety do obrazka.
Pokoloruj obrazek, lub samodzielnie narysuj ptaki według poniższych wzorów do zeszytu. Podpisz je.

BOCIAN SZPAK JASKÓŁKA SKOWRONEK

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Wpisz odpowiednie wyrazy. Zadanie zapisz do zeszytu.

wzór: JEDEN BOCIAN - KILKA BOCIANÓW
JEDEN SZPAK - KILKA ………………
JEDNA JASKÓŁKA - KILKA ……………
JEDEN SKOWRONEK - KILKA ………………..

Terapia ruchowa 16/17.04 Maja
Ćwiczenia usprawniające rękę
Drodzy rodzice proszę o zastosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich
materiałach.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Lp.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opis ćwiczenia
P.w. ręce na krawędzi stołu, palce od II-V na
blacie stołu, kciuk poza,
Ruch: zgiąć palce II-V – dołączyć kciuk do
bocznej powierzchni palca II; – przesunąć
kończyny górne do wyprostu w stawach
łokciowych, zgięte palce od II-V z
przywiedzionym kciukiem, – unieść kończyny
górne na równą wysokość
P.w. ręce na krawędzi stołu, palce od II-V na
blacie stołu, kciuk poza.
Ruch: przesunąć kończyny górne
równocześnie w stronę prawą a następnie w
lewą, naprzemienne unoszenie kończyny
górnej – zmiana kończyn górnych
P.w. kończyny górne wyprostowane w
stawach łokciowych, oparte stroną grzbietową
o blat stołu, ręce wyprostowane.
Ruch: naprzemienne unoszenie ręki
zaciśniętej w pięść do części ciała (nosa, ucha,
barku) wyprostowana pozostaje na blacie.
Długość kijka ok. 30-40 cm
P.w. przedramiona zgięte w stawach
łokciowych- łokcie oparte na stole, chwyt
oburącz kijka.
Ruch: prostowanie i zginanie przedramienia.
P.w. przedramiona zgięte w stawach
łokciowych- łokcie oparte na stole, chwyt
oburącz kijka.
Ruch: równocześnie przesuwać kijki po blacie
stołu do wyprostu kończyn górnych oraz do
ich zgięcia, przechylać kijki na boki, do przodu
i do tyłu, naprzemiennie przesuwać kijki po
blacie stołu do wyprostu kończyn górnych i do
ich zgięcia.
Długość kijka ok. 30-40 cm
P.w. przedramiona zgięte w stawach
łokciowych- łokcie oparte na stole, chwyt
oburącz kijka ustawionego prostopadle do
stołu
Ruch: przekładanie rąk wzdłuż kijka w górę i w
dół .

Ilość
powtórzeń

Uwagi

2 serie po 5
powtórzeń.
Opiekun siedzi za
dzieckiem
asekuruje i
pomaga, prowadzi
ruchy dziecka.
2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń

P.W. - pozycja
wyjściowa.
RR –ramiona
NN -nogi
LN - lewa noga
PN - prawa noga

Integracja Sensoryczna
Jakub G, Miłosz K Środa 9.30-10.00
Propozycje ćwiczeń:
1.Przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą w pozycji na brzuchu.
2. Przechodzenie po gazetach rozłożonych po całym pomieszczeniu.
Maja S. Środa godz. 12.30-13.00
Propozycje ćwiczeń:

1. Nauka chodzenia z asekuracją z przeszkodami np. poduszka.
2. Gniecenie gazet, wrzucanie ich do pojemnika

MAJA S., MIŁOSZ K. - AAC
DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY POŁĄCZYŁO PASUJĄCE DO SIEBIE SYMBOLE Z OBRAZKAMI .NAZYWAJ
OBRAZKI,DAJ DZIECKU CZAS NA JEGO EKSPRESJĘ SŁOWNĄ .POCHWAL ZA CHĘCI I WYPOWIEDZIANE SŁOWA .
NASTĘPNIE POPROŚ , ABY NARYSOWAŁO KILKA DUŻYCH I KILKA MAŁYCH KÓŁ.,A POTEM NIECH NARYSUJE KOŁA
W LINIACH POZIOMYCH I PIONOWYCH ,ROZSTAWIONYCH NA OKOLO 10 CM

INSTALACJA PROGRAMU LET ME TALK NA TABLECIE, TELEFONIE
KOMÓRKOWYM.
Darmowa aplikacja typu AAC. Wspiera komunikację we wszystkich sferach życia, umożliwiając każdemu
komunikację z innymi. LetMeTalk jest finansowany poprzez dobrowolne darowizny.
LetMeTalk pozwala na ułożenie sekwencji obrazków, a następnie przekształca je w zrozumiałe zdanie.
Układanie zdań z obrazów nosi nazwę AAC (Augmentative and Alternative Communication - Komunikacja
Wspomagająca i Alternatywna).
Baza obrazków wykorzystana w aplikacji LetMeTalk zawiera ponad 9,000 łatwych do zrozumienia obrazów
z systemu ARASAAC (http://arasaac.org). Dodatkowo można dodać własne obrazki z telefonu lub tabletu,
bądź też dodać zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu.
Do używania LetMeTalk nie jest wymagane aktywne połączenie internetowe ani aktywna sieć komórkowa,
dlatego aplikacji LetMeTalk można używać w prawie każdej sytuacji np. w szpitalach, zakładach opieki
zdrowotnej czy szkołach.
Instalacja:
1. Otwieramy sklep z aplikacjami dostępny na naszym telefonie komórkowym:

2. Wpisujemy w wyszukiwarce plików nazwę programu: LetMeTalk
3. Wybieramy wskazaną aplikację, następnie klikamy ikonę zainstaluj.
4. Po ukończonej instalacji klikamy okienko – otwórz i korzystamy z darmowej aplikacji.
MIŁOSZ K., MAJA S. – LOGOPEDIA ZOFIA T.

Szanowna Pani- mam propozycję wyćwiczenia rozpoznawania, rozumienia, myślenia, przetwarzania
słuchowego o którym pisałam wcześniej. Dzieci słabo mówiące oraz te, które nigdy mówić nie będą prócz
metod alternatywnej komunikacji, mogą jak każde inne nawet zdrowe dziecko ćwiczyć w/w funkcje, które
to znajdują się w poszczególnych płatach W MÓZGU - więc naprawdę warto internetowo zakupić bardzo
tanio dwie książeczki z serii Słucham i uczę się mówić - zeszyt Wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz sylaby i
rzeczowniki I część-II część wystarczy tak wpisać w internecie. Jeśli macie w domu słuchawki to super, jeśli
nie też można naprawdę za małe fundusze zakupić - a będzie to Wam służyć co najmniej na dwa lata. My w
tych ćwiczeniach z tych zeszytów stymulujemy funkcje dzieciom powyższe. zwłaszcza dzieci niemówiące.
Mama pokazuje dziecku obrazki z ćwiczenia np. Sylaby i rzeczowniki -dziecko niemówiące u którego nie ma
szans na uzyskanie mowy-patrzy i kojarzy obraz z tym, co słyszy-ćwiczy tym samym rozumienie-płat
skroniowy, rozpoznawanie - skroniowo-ciemieniowy ogólnie ujmując, myślenie, uwagę, koncentrację oraz
o dziwo leksję !!! TO BARDZO WAŻNE DLA TYCH DZIECI-JEŚLI BĘDZIE PROBLEM JA ZAKUPIĘ PANIOM TEN
ZESZYT-proszę potwierdzić mailowo, czy zakupią Panie, czy ja mam to zrobić. To naprawdę bardzo ważne,
bo te dzieci -myślą i ich mózg też pracuje, a oprócz AAC- czyli alternatywnej komunikacji muszą mieć
styczność z faktyczną komunikacją przynajmniej lektora./jest tam płyta/. Proszę dodatkowo wejść na
program bezpłatny w telefonie LETM TALK-to bezpłatna metoda wspomagająca komunikację-można ją
własnymi zdjęciami wspomóc. Ta metoda jest równie dobra dla dzieci które mają w płacie skroniowym
zaburzone rozumienie proste, złożone oraz niekiedy sytuacyjne.

JAKUB G. – LOGOPEDIA ZOFIA T.

Drodzy Rodzice-u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi, języka,
policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, sylabę i wyraz.
Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie poćwiczyć sadzając
dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że ćwiczenia pozostałych funkcji typu
rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi
ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie szkoły w pliku ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić
internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/.
Zeszyt- Sylaby i rzeczowniki część I-słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze mówiące
utrwala słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo
dobra rehabilitacja oraz ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu,
mowy, koordynacji słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy
dziecko mówi dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji
jeśli macie Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon powtarza za
Wami chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi mieć dźwięk jednak,
żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji dla WAS mamy-abyście wiedziały praktycznie jak
poćwiczyć z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie prawidłowo wymawiać.
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby górne z
dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnie-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,
następnie-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie
DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD.
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę, potem w
sylabie i w wyrazie u kogo się da.
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO
S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA
S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE
S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU
Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów
dwusylabowych wtedySO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO
Następnie SO – SO – SO - SO
CO – CO – CO – CO - CO
ZO – ZO – ZO - ZO
DZO – DZO – DZO - DZO
SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO
CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA
Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać uwagę na
poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych głosek, bo często właśnie
dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język.
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce SZ
natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie Panie
pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu.
Pozdrawiam.
Twardochleb Zofia-neurologopeda

