OŚRODEK TYGODNIOWY: BUDOWA CZŁOWIEKA.
PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 R.
TEMAT DNIA: CZĘŚCI CIAŁA.
1. 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 NAZWY PÓR ROKU, MIESIĘCY, POWTARZAMY
NAZWY DNI TYGODNIA – WSKAZUJEMY NAZWY PALCEM NA KALENDARZU.
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
PRZECZYTAJCIE, NAZWIJCIE CZĘŚCI CIAŁA NA PONIŻSZEJ ILUSTRACJI. POPROŚCIE DZIECKO O WSKAZANIE
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NA ILUSTRACJI, NA SOBIE, NA DRUGIEJ OSOBIE. PORÓWNAJCIE CZY KAŻDY
CZŁOWIEK JEST PODOBNIE ZBUDOWANY (POSIADA WSZYSTKIE CZĘŚCI CIAŁA WYMIENIONE NA ILUSTRACJI).

MIŁOSZ K., MAJA S.
RODZICU.
POPROŚ DZIECKO O WSKAZANIE NA OBRAZKU WYMIENIONYCH CZĘŚCI CIAŁA. POBAWCIE SIĘ WE WSKAZYWANIE
CZĘŚCI CIAŁA NA SOBIE, NA DRUGIEJ OSOBIE, NP. POKAŻ GDZIE MASZ GŁOWĘ, POKAŻ GDZIE JA MAM GŁOWĘ.
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ.
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
POPROŚ DZIECKO O PRZEPISANIE I UZUPEŁNIENIE LICZBY MNOGIEJ CZĘŚCI CIAŁA:
JEDNA NOGA – DWIE ……………………………….
JEDNA RĘKA – DWIE ……………………………...
JEDNO OKO – DWOJE ……………………………….
JEDNO UCHO – DWOJE ………………………………
POPROŚCIE DZIECKO O WYMIENIENIE TYCH CZĘŚCI CIAŁA, KTÓRE WYSTĘPUJĄ POJEDYŃCZO ORAZ TYCH, KTÓRE
WYSTĘPUJĄ W PARZE (Z POMOCĄ POWYŻSZEJ ILUSTRCJI).
MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
NAPISZ NA KARTCE A4 SAMOGŁOSKI (LITERAMI DRUKOWANYMI, JEDNA POD DRUGĄ): A, E, I, O, U, Y. NASTĘPNIE
PONOWNIE NAPISZ NA DRUGIEJ KARTCE SAMOGŁOSKI I WYTNIJ JE. POPROŚ DZIECKO O DOPASOWANIE I
PRZYKLEJENIE OBOK TAKIEJ SAMEJ SAMOGŁOSKI. SPRÓBUJCIE JE WYMÓWIĆ.

3, 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
POSZUKAJCIE W DOSTĘPNYCH W DOMU ULOTKACH, GAZETACH, CZASOPISMACH DOWOLNĄ POSTAĆ LUDZKĄ (NA
ILUSTRACJI MUSZĄ BYĆ WIDOCZNE WSZYSTKIE CZĘŚCI CIAŁA). POPROŚCIE DZIECKO O WYCIĘCIE JEJ, NASTĘPNIE
POCIĘCIE NA 5 ELEMENTÓW LUB WIĘCEJ. NA KARTCE PAPIERU UŁÓŻCIE POWSTAŁE PUZZLE I PRZYKLEJCIE.
MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
WYTNIJ Z DOSTĘPNYCH W DOMU ULOTEK, GAZET LUB CZASOPISM POSTAĆ LUDZKĄ. ROZETNIJ JĄ NA 3 ELEMENTY.
POMÓŻ DZIECKU UŁOŻYĆ PUZZLE NA KARTCE. WSPÓLNIE PRZYKLEJCIE POSTAĆ NA KARTKĘ.
5. KÓŁKO PLASTYCZNE
RODZICU. NA DZISIEJSZYCH ZAJĘCIACH BĘDZIEMY WYKONYWAĆ TULIPANA METODĄ WITRAŻOWĄ.
INSTRUKCJA WYKONANIA:
1. RYSUJEMY NA KARTCE A 4 (NAJLEPIEJ CZARNEJ) SZABLON TULIPANA DO WYCIĘCIA:

2. PROSIMY DZIECKO O WYCIĘCIE WEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW. (MAJA S., MIŁOSZ K. – RODZIC SAM WYCINA I
PRZYGOTOWUJE SZABLON DO WYKLEJENIA BIBUŁĄ).

3. WYKLEJAMY WYCIĘTE ELEMENTY KOLOROWĄ BIBUŁĄ (MAJA S., MIŁOSZ K. – RODZIC POMAGA, KIERUJE RĘKĄ
PODCZAS SMAROWANIA KLEJEM, PRZYKLEJANIA KAWAŁKÓW BIBUŁY).

4. MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ SZABLON PODWÓJNIE I PRZYKLEIĆ DRUGI SZABLON Z DRUGIEJ STRONY. GOTOWY
WITRAŻ MOŻEMY POWIESIĆ NP. NA OKNO.

WTOREK 12.05.2020 R.
TEMAT DNIA: NARZĄDY WEWNĘTRZNE.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
Z POMOCĄ TEKSTU, ORAZ ILUSTRACJI OMÓW Z DZIECKIEM BUDOWĘ WEWNĘTRZNĄ CIAŁA CZŁOWIEKA. POZNAJCIE
NAZWY WYBRANYCH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH. POKAŻCIE NA SOBIE, W KTÓRYM MIEJSCU ZNAJDUJĄ SIĘ TE
NARZĄDY.

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NA PODSTAWIE POWYŻSZYCH MATERIAŁÓW POPROŚ DZIECKO O WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH POLECEŃ:
- WYMIEŃ I WSKAŻ NA SOBIE ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI CIAŁA CZŁOWIEKA.
(GŁOWA, TWARZ, SZYJA, RĘCE, DŁONIE, BRZUCH, PLECY, NOGI, KOLANA, STOPY).
- WYMIEŃ I WSKAŻ NA SOBIE NARZĄDY WEWNĘTRZNE.
(NERKI, PŁUCA, MÓZG, SERCE, ŻOŁĄDEK).
- POWIEDZ, KTÓRE CZĘŚCI CIAŁA TWORZĄ PARY.
(RĘCE, NOGI, OCZY, USZY).

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
UTRWALAMY WSKAZYWANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI CIAŁA NA SOBIE, NA DRUGIEJ OSOBIE (POKAŻ GDZIE MASZ
RĘKĘ, NOGĘ. POKAŻ GDZIE JA MAM RĘKĘ, NOGĘ).
3,4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NARYSUJ DZIECKU SZABLON TWARZY CHŁOPCA I DZIEWCZYNKI. POPROŚ DZIECKO O DORYSOWANIE BRAKUJĄCYCH
ELEMENTÓW (OCZY, BRWI, NOS, USTA, USZY) ORAZ O POKOLOROWANIE OBRAZKA.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
NARYSUJ NA KARTCE SZABLON TWARZY, ORAZ PRZYGOTUJ ELEMENTY DO PRZYKLEJENIA (OCZY, USZY, NOS, USTA,
BRWI). UŁÓŻCIE W ODPOWIEDNIM MIEJSCU I PRZYKLEJCIE ELEMENTY.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
POBAW SIĘ ZE SWOIM DZIECKIEM W ZABAWĘ RUCHOWĄ „PRZED LUSTREM”. STAŃCIE WSPÓLNIE PRZED LUSTREM.
WYKONUJ DOWOLNE RUCHY, NP. SKAKANIE NA JEDNEJ NODZE, DRAPANIE SIĘ PO GŁOWIE, WYMACHIWANIE
RĘKOMA, KLEPANIE PO BRZUCHU ITP.(W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI DZIECKA). POPROŚ DZIECKO O
NAŚLADOWANIE RUCHÓW. WSPÓLNIE OBSERWUJCIE WASZE RUCHY W LUSTRZE.
6. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu , w ruchu, rzuty do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.
Wykonajcie z gazety kilka kulek.
1.W pozycji stojącej – wyrzut kulki w górę, przysiad, chwyt kulki (kulka nie powinna spaść na parkiet).
2.Rzut kulkami na odległość
3.Rzut kulkami do celu (obręcze i rzuty kulkami do obręczy, kosza, kartonu)
4.Przeskoki obunóż przez gazetę, powrót biegiem
ŚRODA 13.05.2020 R.
TEMAT DNIA: ZMYSŁY.
1. RELIGIA

TEMAT: SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów Matki Bożej.
Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma także
najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z wizerunkiem
Matki Bożej.
Częstochowa

Licheń

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się sanktuarium Matki
Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje się już od ponad 600 lat obraz
Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej pielgrzymek zmierza
tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15 sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w
czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce sześciokrotnie.
Zadanie
Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej
https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość?
Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu. Najważniejszą cechą
tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE

Rokitno

Zdjęcie obok przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym diecezjalnym sanktuarium, w
Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z charakterystycznym odsłoniętym uchem.
Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską nazywamy Cierpliwie Słuchającą.
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu.
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk
Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?

Drogi Rodzicu
Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku.

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
1. TEMAT ZAJĘĆ: Wyliczanki-palcowanki - środa Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć
RODZICU. Jeżeli masz możliwość kliknij w linkna nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi
Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.

1. DROGI RODZICU, na dzisiejszych zajęciach pobawimy się wspólnie z dzieckiem w wyliczanki a potem

przedstawię Wam formę masażyków dziecięcych. Jest to forma ćwiczeń relacyjnych, technika masażu, delikatnego
głaskania dziecka, gdzie najważniejszy jest kontakt rodzica z dzieckiem. Masażyki świetnie sprawdzają się podczas
kontaktu z małym, dzieckiem i dużym. Jeżeli otwieraliście Państwo na materiały z Biblioteki 20-24. 04, to tam
udostępniłam Państwu kilka krótkich masażyków.

2.W wyliczance „Wiosenna burza” podaję Państwu 2 sposoby zabawy-prosty, podczas którego wykorzystujemy ręce i
nogi
a w drugim wykorzystamy przybory kuchenne lub to, czym Państwo dysponują. Proszę o wykonanie oba sposobami.
Możecie Państwo urozmaicać wyliczankę dowolnie. Wyliczankę należy czytać wolno i zgodnie ze sposobem
wykonania

WIOSENNA BURZA.
(szeptem, wolno)Pada deszczyk, pada, pada,(Uderzamy palcem oburącz o podłogę lub o stolik)
( nieco głośniej i szybciej)coraz prędzej z nieba spada.(Przebieramy oburącz wszystkimi palcami)
(głośniej i szybciej )Jak z konewki woda leci,(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę lub o stolik )
( głośno i bardzo szybko )A tu błyskawica świeci...( Klaszczemy w dłonie nad głową)
(bardzo głośno !!!)Grzmot !!!(Podskok i uderzamy piąstkami o podłogę)
(szeptem, wolno)Pada deszczyk, pada, pada ( Gnieciemy, rwiemy gazetę )
( nieco głośniej i szybciej)Coraz prędzej z nieba spada. (Uderzamy delikatnie małą łyżeczką w
kubeczek ) głośniej i szybciej )Jak z konewki woda leci ( Uderzamy cichutko drewnianą łyżeczką w
pokrywkę )
( głośno i bardzo szybko )A tu błyskawica świeci... (Mieszamy łyżką po ściankach pustego garnka )
(bardzo głośno !!!)Grzmot !!!( Uderzamy głośno drewnianą lub metalową łyżką w pokrywkę)

3.

Kolejną zabawą będzie zabawa w masażyki. Siadamy wygodnie z dzieckiem na podłodze lub
kanapie, dziecko siedzi przed nami odwrócone do nas plecami. Masażyki możemy stosować bez względu
na zajęcia. Są bardzo dobrym sposobem na wyciszenie i relaksację.

IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE
Idzie pani: tup, tup, tup, ( Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców
wskazujących)
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (delikatnie stukamy zgiętym palcem)
skacze dziecko: hop, hop, hop, (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na
palcach)
żaba robi długi skok. (z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. jedno i drugie ramie )
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,(dmuchamy w jedno i w drugie ucho lub szyje dziecka)
kropi deszczyk: puk, puk, puk, (delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami)
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, (Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”)
a grad w szyby łup, łup, łup. (lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści )
Świeci słonko,( gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym )
wieje wietrzyk,(Dmuchamy we włosy dziecka)
pada deszczyk. ( z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy)
Czujesz dreszczyk?(leciutko szczypiemy w kark)MIŁEJ ZABAWY! 😊
3. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięsnie grzbietu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko przez odsunięcie od siebie rąk napina taśmę, wytrzymuje 5 sekund i wraca do pozycji
wyjściowej
Uwagi: zwracamy uwagę aby dziecko leżało prosto. 10-15 powtórzeń

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu. W dłoniach trzyma taśmę do ćwiczeń
Wykonanie: dziecko unosi wyprostowane w łokciach kończyny górne, napina taśmę, powoli rozluźnia taśmę
odkłada ręce na podłogę. Czoło cały czas oparte.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko napinając taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia.
Uwagi: czoło oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę, 10-15 powtórzeń.

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O TYM, DO CZEGO SŁUŻĄ CZŁOWIEKOWI
ZMYSŁY. WYMIEŃCIE, NAZWIJCIE ZMYSŁY CZŁOWIEKA ORAZ NARZĄDY, DZIĘKI KTÓRYM JE ODCZUWAMY. POPROŚCIE
DZIECKO O PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH WYRAZÓW.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
WYKONAJ Z DZIECKIEM NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
- POLISENSORYCZNE (WIELOZMYSŁOWE) POZNAWANIE WIOSENNYCH NOWALIJEK – DOTYKANIE, WĄCHANIE,
OGLĄDANIE, SMAKOWANIE WIOSENNYCH NOWALIJEK – RZODKIEWKA, OGÓREK, SZCZYPIOR, SAŁATA.
- SŁUCHANIE ODGŁOSÓW WIOSNY (ŚPIEW PTAKÓW, ODGŁOSY OWADÓW, SZUM WIATRU) – STYMULACJA ZMYSŁU
SŁUCHU.
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
WYKONAJ Z DZIECKIEM PRACĘ PLASTYCZNĄ PT. „PODRÓŻ DO KRAINY ZMYSŁÓW” DOWOLNĄ TECHNIKĄ WEDŁUG
WŁASNEGO POMYSŁU.
POMOGĄ CI TE OBRAZKI:

CZWARTEK 14.05.2020 R.
TEMAT DNIA: ORIENTACJA W SCHEMACIE CIAŁA.
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
2. TEMAT ZAJĘĆ: Zabawy muzyczno – ruchowe „ Co robia moja reka?”
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć
1. RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst,
który ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując wspólnie te proste
polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.

2. DROGI RODZICU, dzisiaj kolejny cykl bezpośrednich zabaw z dzieckiem. Tym razem w wyliczance,
gestykulacja rąk odsłania przed dzieckiem różne możliwości jego własnej dłoni i palców. Dzięki takim zabawom
dziecko nauczy się nowych gestów i posiądzie ich precyzję.

* Proszę przeczytać dziecku tekst wyliczanki i wytłumaczyć, na czym zabawa polega. Rodzic czyta i pierwszy
wykonuje gesty a dziecko powtarza głos np. aj, aj. Dziecko stara się wyraźnie wypowiadać odgłosy. Ręce
powtarzają naprzemiennie: raz prawa, raz lewa ręka
CO ROBI MOJA RĘKA?

Głaszczę - tak, takprawa ręka głaszczę lewą dłoń i na odwrót
Szczypie - aj, ajprawa ręka delikatnie szczypie lewą dłoń i na odwrót
Łaskocze - gil gil

prawa ręka łaskocze lewą dłoń i na odwrót

Drapie - drap, drap

prawa ręka delikatnie drapie lewą dłoń i na odwrót

Klaszcze - klap, klap

klaszczemy obiema dłońmi

Pociera - szuru-buru

pocieramy dłońmi

Tańczy - hop-la

machamy prawa, lewą dłonią, potem dłonie machają razem

I ucieka - frrrrr

chowamy prawą rękę za plecami( pod stołem), potem lewą.

*Druga wersja wyliczanki jest podobna, zamieniamy tylko części ciała. Dłonie głaszczą , szczypią itd. w różnych,
dowolnych miejscach…brzuch, kolana, broda, uda…

3. DWIE RĘCE, 10 PALUSZKÓW
Ja dziesięć palców mam(pokazujemy wszystkie palce),
Na pianinie gram (uderzamy palcami o stół ).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana, po brzuchu itp. ).
Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),
I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie)
MIŁEJ ZABAWY! 😊

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.

1.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, między stopami trzyma piłkę.

Wykonanie: dziecko odrywa stopy i przyciąga kolana do klatki piersiowej

2.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w dłoniach piłka. Kończyny dolne
złączone

Wykonanie: dziecko zgina tułów, a piłkę przenosi w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch

3.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w rękach piłka oparta na kończynach
dolnych, kończyny dolne złączone.

Wykonanie: dziecko zgina tułów, dłonie z piłką przesuwa w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch

3, 4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
WYKONAJ Z DZIECKIEM NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
- POLICZ PALCE U LEWEJ RĘKI,
- POLICZ PALCE U PRAWEJ RĘKI,
- ILE PALCÓW JEST U PRAWEJ A ILE U LEWEJ RĘKI (CHODZI O UTRWALENIE POJĘCIA - TYLE SAMO),
- ILE PALCÓW JEST U OBU RĄK RAZEM:
ZAPISUJEMY DZIAŁANIE, OBLICZAMY WYNIK Z POMOCĄ PALCÓW 5 + 5 = 10

RODZICU.
POPROŚ DZIECKO O WYKONANIE POLECEŃ:
- PODNIEŚ LEWĄ RĘKĘ, PRAWĄ RĘKĘ,
-WYSUŃ DO PRZODU LEWĄ, PRAWĄ NOGĘ,
- DOTKNIJ LEWEGO, PRAWEGO OKA,
- DOTKNIJ LEWEGO, PRAWEGO UCHA,
- POKAŻ GDZIE JA MAM LEWĄ, PRAWĄ RĘKĘ, NOGĘ (STOJĄC NAPRZECIWKO DZIECKA).
MOŻECIE SAMI WYMYŚLAĆ DOWOLNE POLECENIA UTRWALAJĄCE ROZPOZNAWANIE LEWEJ I PRAWEJ STRONY W
STOSUNKU DO SWOJEGO CIAŁA, DRUGIEJ OSOBY.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
POMÓŻ DZIECKU ODRYSOWAĆ NA KARTCE PAPIERU KONTUR JEGO LEWEJ, PRAWEJ RĘKI, LEWEJ PRAWEJ STOPY.
POKOLORUJCIE OBRAZKI. PODPISZCIE OBRAZKI WEDŁUG WZORU:

PIĄTEK 15.05.2020 R.
TEMAT DNIA: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
POPROŚ DZIECKO O PRZECYZTANIE TEKSTU ORAZ WYKONANIE PONIŻSZYCH POLECEŃ.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
UŁÓŻ Z DZIECKIEM PLAN DZISIEJSZEGO DNIA WYKORZYSTUJĄC PONIŻSZE SYMBOLE PCS. MOŻESZ SKORZYSTAĆ
RÓWNIEŻ Z PROGRAMU LET ME TALK.

2. RELIGIA
TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy zdarzy
nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet nazywa je po
imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym
wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i pasterza.
Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki!
Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje
zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje
rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 lub
obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4

Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! 
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się
od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce,
abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go kochamy i
chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
 Przeproszę za zło
 Modlitwa
 Dobre uczynki
 Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy
się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.
3, 4, 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
POBAW SIĘ Z DZIECKIEM W ZABAWY RUCHOWE DO MUZYKI:
- GŁOWA, RAMIONA….
https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY
- BOOGIE, WOOGIE
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
- KACZUSZKI
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
- POKAŻ GRZESIU
https://www.youtube.com/watch?v=JC5OxYBSBNI

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zwinnościowy tor przeszkód.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.
Kochani postarajcie się stworzyć domowy tor przeszkód, niżej podaje kilka możliwości które możecie wykorzystać:
- przejście slalomem między butelkami
- czołganie się pod krzesłami
- skoki na jednej nodze
- przejście tip-topami po linii np. z taśmy malarskiej
- przenoszenie butelek z jednego końca pokoju na drugi
- bieg na czworaka pod stołem

TERAPIE:

MIŁOSZ K., MAJA S. - AAC
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO POLE
OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ DZIECKO
,ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI
SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE.TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE
W OKIENKU
ŚRODKOWYM. KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU
NA DOLE.DO UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA ,WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ
SAMEJ WIELKOŚCI I KOLORU.

LOGOPEDIA MAJA S., MIŁOSZ K., JAKUB G.
Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż kilkunastominutowych ćwiczeń języka,
policzków, masaży, które kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły
usprawniać pracę mózgu. Bardzo proszę jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z
zestawu Słucham i uczę się mówić - część sylaby i rzeczowniki, a dla dzieci niemówiących wyrażenia
dźwiękonaśladowcze dodatkowo jeszcze - codziennie 20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i
sobie/kupując rozdzielnik, aby włożyć tam kable obydwu słuchawek / i słuchać logopedy koniecznie - to jest
właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów czołowo – skroniowo - ciemieniowego. Mama
mając na uszach słuchawki pokazuje każdy obrazek a dziecko słucha na swoich słuchawkach i patrzy-jeśli
nie kierujemy mu głowę na obraz-to konieczna dziś stymulacja logopedyczna funkcji w mózgu-bez względu

na to czy dziecko mówi, czy nie-idzie jednocześnie rehabilitacja rozumienia, rozpoznawania , koncentracji,
uwagi itp. Takie ćwiczenia musicie Państwo wykonywać każdego dnia co najmniej przez pół roku po dwóch
miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na początek wykonywać masaże i ćwiczenia,
które podałam języka, warg i policzków. Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczania sylab i wyrazów,
lub rozumienia i rozpoznawania u dzieci niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub
mailowy. Zeszyty te Słucham i uczę się mówić są w internecie do kupienia za grosze, zwłaszcza na allegro.
Ćwiczcie proszę-stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu -a to najważniejsze i nie wymaga
wysiłku-poza zakupem ich. Zawsze przed tymi ćwiczeniami ze słuchawkami, poćwiczcie wg. Zestawów
wcześniejszych narządy. Twardochleb Zofia
Rewalidacja –zadania

opr.K.O

Laura Sz. – poniedziałek

Anna S. - wtorek

1. Rodzicu proszę odczytaj polecenie dziecku. Odczytaj pierwsze 2 zdania i przepisz je do zeszytu. Rodzicu
proszę odczytaj kolejne zdania dziecku.

TO WIO- SEN- NA ŁĄ - KA.
ŁĄ - KA JEST ZIE – LO - NA.
NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW.
NA DOLE CHODZI KONIK POLNY.
NAD ŁAKĄ LATA KOLOROWY MOTYL
OBOK MOTYLA SIEDZI DUŻA WAŻKA.
MUCHA CHODZI PO TRWIE.
BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI.
WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA.
2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami które znajdują się w
tekście. Zdania przepisz do zeszytu.

TO JEST ŁĄKA.
ŁĄKA JEST ………………
NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO ………………
NA DOLE CHODZI ……………………
NAD ŁĄKĄ LATA KOLOROWY ……………………….

OBOK MOTYLA SIEDZI DUŻA ………………………….
………… CHODZI

PO TRAWIE.

BIEDRONKA MA DUŻE …………………..
WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA.
3.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Zgadnij : Kto to jest? Odpowiedź: To jest….

Rewalidacja-zadania
Laura Sz. – wtorek

opr.K.O
Anna S. - piątek

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj nazwy owadów, podziel wyrazy na sylaby
klaszcząc w ręce. Wyrazy zapisz do zeszytu.

MOTYL

KONIK POLNY

BIEDRONKA

MO-TYL

KO-NIK POL-NY

BIE-DRON-KA

WAŻKA
WAŻ-KA

MUCHA
MU-CHA

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji.
Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku następujące pytania.

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M?
-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoskę M?
-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B?
-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B?
-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W?
-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W?
Terapia ruchowa 12.05 - Laura; Jakub
Ćwiczenia rozciągające mięśnie biodrowo lędźwiowe
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.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ilość
Uwagi
powtórzeń
1.
Pozycja wyjściowa – stanie tyłem do ściany.
Jedna noga ugięta, kolano przyciągnięte do klatki
2 serie po 5
piersiowej. Rodzic stoi twarzą do dziecka,
powtórzeń
P.W. - pozycja
opierając ręce na kolanie nogi zgiętej.
wyjściowa.
Ruch: Rodzic spycha rękoma kolano dziecka do
RR –ramiona
klatki piersiowej.
NN -nogi
LN - lewa
noga
PN - prawa
2.
P.w. - leżenie tyłem. Jedna noga wyprostowana
noga
leży na podłodze, druga noga ugięta, kolano
2 serie po 5
przyciągnięte do klatki piersiowej. Rodzic klęcząc
powtórzeń
z boku opierając jedną rękę na kolanie nogi
zgiętej dziecka, a drugą rękę nieco powyżej
kolana nogi wyprostowanej.
Ruch: Rodzic jednocześnie spycha kolano nogi
ugiętej dziecka do klatki piersiowej, a nogę
wyprostowaną do podłogi.
3.
P.w. - leżenie tyłem, nogi wyprostowane. Jedna
noga uniesiona trzymana rękoma poniżej kolana. 2 serie po 5
Ruch: Przyciąganie nogi uniesionej do klatki
powtórzeń
piersiowej z jednoczesnym opuszczeniem drugiej
nogi na podłogę
4.

P.w. - klęk podparty. Jedna noga wyprostowana.
Ruch: Przejście do pozycji niskiej bez odrywania
rąk od podłogi z maksymalnym wyciągnięciem
jednej nogi do tyłu

2 serie po 5
powtórzeń

5.

6.

7.

P.w. - klęk z oparciem na przedramionach. Jedna
noga wyprostowana.
Ruch: Wymach nogą wyprostowana w górę.

P.w. - wypad z oparciem kolana nogi zakrocznej
na podłodze. Tułów wyprostowany, pochylony w
przód. Ręce w pozycji „skrzydełek”
Ruch: Pogłębienie wypadu przez ugięcie nogi
wykroczne i opuszczenie bioder.

P.w. - leżenie tyłem, nogi ugięte, stopy
oparte na podłodze. Ręce wyprostowane,
leżą na podłodze przy biodrach.
Ruch - wdech nosem, z przesunięciem rąk po
podłodze w stronę głowy, a następnie
wydech ustami.

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

5 powtórzeń

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych.
Terapia ruchowa 14/15.05 Maja
Ćwiczenia usprawniające ręce.
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.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ilość
Uwagi
powtórzeń
Toczenie wałeczków do przodu i do
1.
tyłu. Nie odrywamy dłoni od
6 - 10
wałeczków.
powtórzeń
Toczenie jednocześnie do przodu i
do tyłu PR , LR.
Toczenie naprzemienne PR do
przodu LR do tyłu i zmiana.
Przetaczanie piłki po grzbietowej
2.
stronie ręki LR i PR. Nie odrywamy
6 - 10
PR – prawa
powtórzeń
dłoni od piłki.
ręka
LR – lewa
ręka
3.

Toczenie piłki po stole ( podłodze) z
lewej strony na prawą i powrót oraz
z lewej na prawą. PR i LR. Nie
odrywamy dłoni od piłki.

4.

Toczenie piłki po stole ( podłodze) do
przodu i z powrót PR i LR. Nie
odrywamy dłoni od piłki.

6 - 10
powtórzeń

5.

Chwyt piłki rękoma z jednoczesnym
ściskiem palcami – opuszkami
(3sek).

6 - 10
powtórzeń.

6 - 10
powtórzeń

Opiekun
siedzi za
dzieckiem
asekuruje i
pomaga,
prowadzi
ruchy
dziecka.

Anna S, Laura S - rewalidacja indywidualna 14.05.2020
Temat: Jacy jesteśmy. Dziecięce przechwałki. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! 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 i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w misia .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Eron to zawsze naj!”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj co ma do
powiedzenia. Posłuchaj wiersza klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To zadanie jest baaardzo
trudne. Uważnie posłuchaj polecenia klikając w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to po prostu
przejdź do następnego zadania.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka. To zadanie nie powinno być trudne.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
Anna S, Laura S - rewalidacja indywidualna 15.05.2020
Temat: Jacy jesteśmy. Nie wolno kłamać. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! 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 i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w balon .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Dlaczego mama nie
mówi prawdy?”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Ada, to nie wypada” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To zadanie jest baaardzo
trudne. Uważnie posłuchaj polecenia klikając w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to po prostu
przejdź do następnego zadania.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie.
9. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

Jakub G., Miłosz K. Wtorek 12.00-12.30, Środa 9.30-10.00
Propozycje ćwiczeń:

1. Zabawy w przepychanie dłońmi.
2. Do miski pełnej pestek słonecznika wrzuć kilka rodzynek poproś dziecko żeby samo oddzieliło
rodzynki od słonecznika.
3. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny, sznurka.
Maja S. Wtorek 12.30-13.00 Środa godz. 12.30-13.00 ,
Propozycje ćwiczeń:

1. Chód z asekuracją na boso po ryżu, różnych gąbkach, grochu (tor sensoryczny przygotowany przez
rodziców).
2. Wykonaj dziecku mocne dociski stawów kończyn dolnych i górnych.

