DRODZY RODZICE!
TO JUŻ OSTATNI TYDZIEŃ W TYM ROKU SZKOLNYM, KIEDY WSPÓLNIE REALIZUJEMY ZAJĘCIA PODCZAS ZDALNEGO
NAUCZANIA. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WAM ZA WSPARCIE ORAZ ZAANGAŻOWANIE JAKIE WŁOŻYLIŚCIE W POMOC
PODCZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ. DZIĘKI WAM JAKOŚĆ EDUKACJI ODBYWAŁA SIĘ NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE.
DZIĘKUJĄC ZA WYSIŁEK I WSPÓŁPRACĘ ŻYCZĘ WSZYSTKIM UCZNIOM I RODZICOM, BY NADCHODZĄCE WAKACJE
BYŁY RADOSNE I PEŁNE NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ. CIESZCIE SIĘ Z KAŻDEGO SŁONECZNEGO DNIA I KAŻDEJ
PRZEŻYTEJ PRZYGODY. WIERZYMY, ŻE WSZYSCY SPOTKAMY SIĘ ZDROWI, WYPOCZĘCI Z ZAPASEM SIŁ I W
DOSKONAŁYCH HUMORACH W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
WYCHOWAWCA
MARTA SUSZCZEWICZ

OŚRODEK TYGODNIOWY: BEZPIECZNE WAKACJE.
PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 R.
TEMAT DNIA: BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE.
ANNA S., JAKUB G., LAURA SZ.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ PRZECZYTA ZASADY, KTÓRYCH TRZEBA PRZESTRZEGAĆ PODCZAS BEZPIECZNYCH WAKACJI. OMÓWCIE
WSPÓLNIE, WYJAŚNIJCIE TE ZASADY.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
Z POMOCĄ PONIŻSZEGO FILMU O BEZPIECZNYCH WAKACJACH OMÓWICIE WSPÓLNIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS WAKACJI.
LINK DO FILMU:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ.
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ PRZEPISZE DO ZESZYTU POWYŻSZE ZASADY NA CZERWONO.
MAMA S. MIŁOSZ K.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ UTRWALA Z POMOCĄ PONIŻSZYCH SYMBOLI PCS JAK MOŻNA SPĘDZAĆ CZAS PODCZAS WAKACJI.
WYSZUKAJCIE WSPÓLNIE PONIŻSZE SYMBOLE W PROGRAMIE LET ME TALK. UTWÓRZCIE FOLDER TEMATYCZNY W
PROGRAMIE GROMADZĄC W NIM SYMBOLE O TEMATYCE WAKACYJNEJ. WYKORZYSTUJCIE JE DO CODZIENNEJ
KOMUNIKACJI.

3, 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
PRZYGOTUJCIE WSPÓLNIE PRZEDMIOTY, KTÓRE BĘDĄ WAM POTRZEBNE DO WAKACYJNYCH ZABAW (WEDŁUG
INDYWIDUALNYCH POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ):
- AKCESORIA DO PŁYWANIA – KÓŁKO, PŁYWACZKI, DMUCHANY MATERAC,
- AKCESORIA NA PLAŻĘ – KREM DO OPALANIA, KOC, RĘCZNIK PLAŻOWY, KLAPKI KĄPIELOWE,
- AKCESORIA DO ZABAW – SKAKANKA, PIŁKA PLAŻOWA ITP.
I INNE…..
ZAPLANUJCIE WSPÓLNIE PIERWSZE DNI WAKACJI.
5. KÓŁKO PLASTYCZNE
RODZICU.
NA DZISIEJSZYCH ZAJĘCIACH UTRWALIMY ZASADY BEZPIECZNYCH WAKACJI.
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
NIECH UCZEŃ PRZEPISZE NA KARTKĘ PONIŻSZE ZASADY. NIECH W WOLNYCH KRATKACH ZAPROJEKTUJE I NARYSUJE
SYMBOL ILUSTRUJĄCY TĄ ZASADĘ.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICCU.
PRZERYSUJ NA KARTKĘ PONIŻSZE KRAJOBRAZY. NIECH UCZEŃ JE POKOLORUJE SAMODZIELNIE LUB Z TWOJĄ
POMOCĄ UŻYWAJĄC ODPOWIEDNICH KOLORÓW (ZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ). PRZY OKAZJI PRZYPOMNIJCIE O
ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WAKACJI W GÓRACH I NAD MORZEM.

WTOREK 23.06.2020 R.
TEMAT DNIA: WAKACYJNE RADY.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ PRZECZYTA FRAGMENT PIOSENKI O WAKACJACH I ZAPISZE GO DO ZESZYTU. NIECH OPOWIE O SWOICH
WAKACYJNYCH PLANACH.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ POSŁUCHA PIOSENKI PT. „NIECH ŻYJĄ WAKACJE”.
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
PRZEJŻYJCIE WSPÓLNIE ZDJĘCIA Z WAKACJI Z WCZEŚNIEJSZYCH LAT , PRZYPOMNIJCIE JAK MOŻNA SPĘDZAĆ
WAKACYJNY CZAS.
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ PRZECZYTA WAKACYJNE RADY I DOPASUJE DO ILUSTRACJI. NIECH ZAPISZE WAKACYJNE RADY DO
ZESZYTU.

MAJA S., MIŁOSZ K.
NIECH UCZEŃ UTRWALA SYMBOLE PCS O TEMATYCE WAKACYJNEJ NA ILUSTRACJI I W PROGRAMIE LET ME TALK.

3, 4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ PRZERYSUJE WAKACYJNE PRZEDMIOTY NA KARTKĘ I POKOLORUJE KREDKAMI.

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
PRZERYSUJ NA KARTKĘ A4 WAKACYJNĄ PIŁKĘ. NIECH UCZEŃ SAMODZIELNIE LUB Z TWOJĄ POMOCĄ POPRAWI
KONTURY PO ŚLADZIE ORAZ POMALUJE PIŁKĘ FARBAMI PLAKATOWYMI (NAJLEPIEJ NA RÓŻNE KOLORY).

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
WYJDŹCIE WSPÓLNIE NA LETNI SPACER. NIECH UCZEŃ AKTYWNIE SPĘDZA CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (NA
MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI):
- JEŻDŻĄC NA ROWERZE, HULAJNODZE, ROLKACH ITP.
- SPACERUJĄC,
- BIEGAJĄC,
- SKACZĄC NA SKAKANCE,
- GRAJĄC W PIŁKĘ
LUB INNE WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU.

6. 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

ŚRODA 24.06.2020 R.
TEMAT DNIA: SŁUŻBY RATUNKOWE. NUMERY ALARMOWE.
1. RELIGIA
KATECHEZA 2
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. Przystępuj często do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych!
Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c
Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie z piosenką „Pojedziemy na wycieczkę” , muzykujemy do piosenki

1.

2.

3.

RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze 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.
DROGI RODZICU, DRODZY UCZNIOWIE po raz ostatni spotykamy się w tym roku szkolnym. Trudny to
był rok a szczególnie ostatnie miesiące, jednak wspólnie dotrwaliśmy do końca. Dzięki pomocy rodziców
mogliście bawić się na zajęciach z muzyki. Było inaczejniż w szkole, nie było naszych tańców, gry na
instrumentach, zajęć ruchowych i naszej relaksacji. Trudno przeprowadzać zajęcia muzyczne zdalnie, nie wszyscy
mieli dostęp do Internetu, jednak sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmiany. Mam nadzieję, że pracowaliście i
bawiliście się wspaniale, sami i z Rodzicem, który wam bardzo pomagał. Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za
wspólnie spędzony czas. Proszę o przesłanie udokumentowanej pracy, tej, którą udało Wam się zrobić i przesłanie
do wychowawcy.
Z otrzymanych już zdjęć i filmików widzę, że dzieci bawiły się super! 😊
Drodzy Rodzice, drogie dzieci, w tym ostatnim tygodniu wspólnie pobawimy się i będziemy muzykować przy
piosence „Pojedziemy na wycieczkę” . Jeżeli macie Państwo możliwość, kliknijcie w link z piosenką a następnie
przeczytajcie dziecku jeszcze raz słowa całej piosenki. Podczas czytania, dziecko wskazuje, jakie przedmioty
możemy wziąć na wycieczkę, nazywa je lub próbuje powtórzyć za Wami.

https://www.youtube.com/watch?v=VsBhRrL_xCo
„Pojedziemy na wycieczkę”
Każdy z nas zabierze z sobą dziśekwipunek na najbliższe dni, koc i wędkę, okulary też.
Wszystko może przecież zdarzyć się.I latarkę także dobrze mieć,jeśli w ciemnym lesie zgubisz się.
Znajdziesz drogę do przyjaciół swych,bo nareszcie wyruszamy dziś!
Śpiewajmy: je, je - pojedziemy gdzieś daleko,je, je- szkoła znika już za nami,je, je-to wycieczka
wyczekana,
je, je-nasza pani roześmiana,je, je- cała klasa w autobusie,je, je-śpiewa głośno tak.
Każdy chciałby już na miejscu być, nie możemy się doczekać chwil,
w których zabaw czar otuli nas.Niech już nasz autobus dotrze tam!

4. Posłuchajcie proszę jeszcze raz lub przeczytajcie tekst piosenki. Odpowiedzcie na pytania.
- Jakie sylaby powtarzają się w refrenie? Drogi Rodzicu, przeczytaj jeszcze raz ale tylko sam refren wyklaskując
i powtarzając wspólnie sylabę je - je. Zamiast klaskania wykorzystajcie instrument, który ostatnio zrobiliście 😊
- Czym dzieci jechały na wycieczkę? Odszukaj, nazwij i wskaż na ilustracji.

5.

Posłuchajcie piosenki jeszcze razwspólnie śpiewającrefren i grając na wykonanym instrumencie. Przeczytajcie
tekst piosenki wystukując refren na wykonanym instrumencie.

6.Kolejne zadanie jest skierowane do uczniów, którzy mają dostęp do Internetu. Są tozagadki środków
transportu.
Po kliknięciu w link pojawi się zdjęcie, potem cała nazwa, jej podział na sylaby i odgłos. Drogi Rodzicu, tutaj będzie
niezbędna Państwa pomoc. Po usłyszeniu nazwy pojazdu w sylabach np. sa–mo-chód zatrzymajcie filmik ( kliknijcie
ekran w dowolnym miejscu) i wspólnie z dzieckiem spróbujcie wyklaskać i wypowiedzieć sylaby. Dzieci niemówiące
wyklaskują a rodzic rytmizuje nazwę. Ponownie kliknijcie w dowolne miejsce ekranu i usłyszycie odgłos tego
pojazdu.
Miłej zabawy 😊
- https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4

6. Zadanie dla uczniów, którzy otrzymali wydrukowane karty pracy i nie maja dostępu do Internetu
Dziecko wycinasylaby nazwy pojazdów pod linią(2),odszukuje właściwą sylabę i nakleja(1).Dzieci, które nie
znają literek wykonują zadanie dopasowując obrazek do obrazka(3).
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Wszystkim Rodzicom i uczniom życzę spokojnych wakacji i dobrego wypoczynku.

3. 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.)

4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
Z POMOCĄ PONIŻSZYCH PLANSZ PRZYPOMNIJCIE WSPÓLNIE NUMERY ALARMOWE ORAZ EUROPEJSKI NUMER
ALARMOWY:

NIECH UCZEŃ OPOWIE / WSKAŻE NA ILUSTRACJI JAKIE SŁUŻBY RATUNKOWE WZYWAMY WYBIERAJĄC POWYŻSZE
NUMERY.
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
NIECH UCZEŃ OPOWIE W JAKICH SYTUACJACH UŻYWAMY TYCH NUMERÓW.
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
ANNA S., LAURA SZ., JAKUB G.
RODZICU.
NIECH UCZEŃ WYKONA PLANSZĘ INFORMACYJNĄ Z NUMERAMI ALARMOWYMI I POWIESI W WIDOCZNYM MIEJSCU
W DOMU DLA PRZYPOMNIENIA.
PRZYKŁADOWE PRACE:

MAJA S., MIŁOSZ K.
RODZICU.
NAPISZ DZIECKU NA KARTCE NUMERY ALARMOWE. WYKLEJCIE WSPÓLNIE (MAJA – Z POMOCĄ MAMY)
KOLOROWYM PAPIEREM METODĄ WYDZIERANKI NUMERY PO ŚLADZIE. PRACĘ POWIEŚCIE W WIDOCZNYM MIEJSCU
W DOMU ABY KAŻDY WSPÓŁMIESZKANIEC MÓGŁ Z NICH SKORZYSTAĆ W RAZIE POTRZEBY.

CZWARTEK 25.06.2020 R.
TEMAT DNIA: PORZĄDKI – PRZEDMIOTY SZKOLNE.
1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie z piosenką „Pojedziemy na wycieczkę” , muzykujemy do piosenki

6.

7.

RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze 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.
DROGI RODZICU, DRODZY UCZNIOWIE po raz ostatni spotykamy się w tym roku szkolnym. Trudny to
był rok a szczególnie ostatnie miesiące, jednak wspólnie dotrwaliśmy do końca. Dzięki pomocy rodziców
mogliście bawić się na zajęciach z muzyki. Było inaczejniż w szkole, nie było naszych tańców, gry na
instrumentach, zajęć ruchowych i naszej relaksacji. Trudno przeprowadzać zajęcia muzyczne zdalnie, nie wszyscy

8.

mieli dostęp do Internetu, jednak sytuacja zmusiła nas wszystkich do zmiany. Mam nadzieję, że pracowaliście i
bawiliście się wspaniale, sami i z Rodzicem, który wam bardzo pomagał. Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za
wspólnie spędzony czas. Proszę o przesłanie udokumentowanej pracy, tej, którą udało Wam się zrobić i przesłanie
do wychowawcy.
Z otrzymanych już zdjęć i filmików widzę, że dzieci bawiły się super! 😊
Drodzy Rodzice, drogie dzieci, w tym ostatnim tygodniu wspólnie pobawimy się i będziemy muzykować przy
piosence „Pojedziemy na wycieczkę” . Jeżeli macie Państwo możliwość, kliknijcie w link z piosenką a następnie
przeczytajcie dziecku jeszcze raz słowa całej piosenki. Podczas czytania, dziecko wskazuje, jakie przedmioty
możemy wziąć na wycieczkę, nazywa je lub próbuje powtórzyć za Wami.

https://www.youtube.com/watch?v=VsBhRrL_xCo
„Pojedziemy na wycieczkę”
Każdy z nas zabierze z sobą dziśekwipunek na najbliższe dni, koc i wędkę, okulary też.
Wszystko może przecież zdarzyć się.I latarkę także dobrze mieć,jeśli w ciemnym lesie zgubisz się.
Znajdziesz drogę do przyjaciół swych,bo nareszcie wyruszamy dziś!
Śpiewajmy: je, je - pojedziemy gdzieś daleko,je, je- szkoła znika już za nami,je, je-to wycieczka
wyczekana,
je, je-nasza pani roześmiana,je, je- cała klasa w autobusie,je, je-śpiewa głośno tak.
Każdy chciałby już na miejscu być, nie możemy się doczekać chwil,
w których zabaw czar otuli nas.Niech już nasz autobus dotrze tam!

9. Posłuchajcie proszę jeszcze raz lub przeczytajcie tekst piosenki. Odpowiedzcie na pytania.
- Jakie sylaby powtarzają się w refrenie? Drogi Rodzicu, przeczytaj jeszcze raz ale tylko sam refren wyklaskując
i powtarzając wspólnie sylabę je - je. Zamiast klaskania wykorzystajcie instrument, który ostatnio zrobiliście 😊
- Czym dzieci jechały na wycieczkę? Odszukaj, nazwij i wskaż na ilustracji.

10.Posłuchajcie piosenki jeszcze razwspólnie śpiewającrefren i grając na wykonanym instrumencie. Przeczytajcie
tekst piosenki wystukując refren na wykonanym instrumencie.

6.Kolejne zadanie jest skierowane do uczniów, którzy mają dostęp do Internetu. Są tozagadki środków
transportu.
Po kliknięciu w link pojawi się zdjęcie, potem cała nazwa, jej podział na sylaby i odgłos. Drogi Rodzicu, tutaj będzie
niezbędna Państwa pomoc. Po usłyszeniu nazwy pojazdu w sylabach np. sa–mo-chód zatrzymajcie filmik ( kliknijcie
ekran w dowolnym miejscu) i wspólnie z dzieckiem spróbujcie wyklaskać i wypowiedzieć sylaby. Dzieci niemówiące
wyklaskują a rodzic rytmizuje nazwę. Ponownie kliknijcie w dowolne miejsce ekranu i usłyszycie odgłos tego

pojazdu.
Miłej zabawy 😊
- https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4

7. Zadanie dla uczniów, którzy otrzymali wydrukowane karty pracy i nie maja dostępu do Internetu
Dziecko wycinasylaby nazwy pojazdów pod linią(2),odszukuje właściwą sylabę i nakleja(1).Dzieci, które nie
znają literek wykonują zadanie dopasowując obrazek do obrazka(3).
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Wszystkim Rodzicom i uczniom życzę spokojnych wakacji i dobrego wypoczynku.

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia z piłkami.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję.
Zabawa w auta
Ćwiczy umiejętność poruszania się z piłką. Na wyznaczonym terenie (np. w obrębie kilku drzew czy na połowie
boiska) dziecko prowadzi piłkę i stara się na sygnał rodzica/ brata/ siostry wykonywać następujące czynności:
– „HAMULEC” – zatrzymać się z piłkę
– „LUZ” – swobodne prowadzenie piłki
– „GAZ” – prowadzenie piłki w szybkim tempie

3, 4. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
WYKONAJCIE WSPÓLNIE WAKACYJNE PORZĄDKI:
- POUKŁADAJCIE KSIĄŻKI I ZESZYTY NA PÓŁKACH,
- UPORZĄDKUJCIE MIEJSCE NAUKI (POCHOWAJCIE NIEPOTRZEBNE RZECZY W OKRESIE WAKACJI),
- UPORZĄDKUJCIE PIÓRNIK I PRZYBORY SZKOLNE,
- UPORZĄDKUJCIE GALERIĘ PRAC WYKONANYCH PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY,
- WSPÓLNIE WYRZUĆCIE NIEPOTRZEBNE RZECZY DO KOSZA
PRZYPOMNIJ DZIECKU, ŻE JUTRO OSTATNI DZIEŃ ROKU SZKOLNEGO. ZAZNACZCIE JUTRZEJSZĄ DATĘ (26 CZERWCA)
W KALENDARZU DOSTĘPNYM W DOMU.
5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
NIECH UCZEŃ POSŁUCHA UTWORÓW O WAKACJACH. POOGLĄDAJCIE WSPÓLNIE ALBUMY ZE ZDJĘCIAMI Z WASZYCH
WCZEŚNIEJSZYCH WAKACJI. POROZMAWIAJCIE O PLANACH NA NADCHODZĄCE WAKACJE.
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E
https://www.youtube.com/watch?v=VqwHPfrXbHo
https://www.youtube.com/watch?v=ADOBtxxWmBY
https://www.youtube.com/watch?v=Zj1myDN7xjs

PIĄTEK 26.06.2020 R.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.

TERAPIE:
LOGOPEDIA – MIŁOSZ K., MAJA S., JAKUB G.

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, ze zaburzone złożone
rozumienie i należy wyćwiczyć - 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, ze 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.

MAJA S. - 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 !

Terapia ruchowa 23.06 Laura; Jakub
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
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.
P.w.: leżenie przodem(na
brzuchu ),czoło oparte na
2 serie po 5
Podczas
dłoniach. Nogi wyprostowane.
powtórzeń.
wykonywania
Odchylamy głowę maksymalnie
ćwiczeń w leżeniu
do tyłu. Staramy się spojrzeć na
przodem
sufit.
podkładamy
zwinięty kocyk
2.
P.w.: leżenie przodem(na
(ręcznik) pod
brzuchu ), RR rozłożone pod
2 serie po 5
brzuch.
kątem prostym w stosunku do
powtórzeń.

3.

4.

5.

6.

7.

8

osi ciała (rys. a). Unosimy obie
wyprostowane ręce
maksymalnie w górę (rys. b).
P.w.: leżenie przodem(na
brzuchu )RR zgięte w łokciach,
ściągamy do tyłu i w górę.

P.w.: leżenie przodem ( na
brzuchu) czoło oparte o
podłoże, złączone dłonie
spoczywają na pośladkach (rys.
a). Unosimy złączone dłonie
maksymalnie w górę (rys. b).
P.w.: leżenie przodem ( na
brzuchu) RR wyprostowane.
Unosimy LN do góry powracamy
do PW. To samo PN.
P.w.: jak w poprzednim
ćwiczeniu (rys. a). Nie zmieniając
ułożenia dłoni, opuszczamy cały
tułów równolegle do podłoża,
dotykając pośladkami do pięt
(rys. b).
Ćwiczenie rozciągające
P.w.: leżenie tyłem ( na plecach)
NN ugięte w kolanach.
Wyprostowane ręce przenosimy
w górę i za głowę wykonujemy
wdech. Ręce powracają ta samą
drogą wydech.
J.W.- ręce bokiem

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń

Ćw. oddechowe
2 serie po 5
powtórzeń

Ćw. oddechowe
2 serie po 5
powtórzeń

Bibliografia: Owczarek S.- Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych

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

Terapia ruchowa 25.06 Maja
Ćwiczenia stóp.
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 piłki. Przetaczamy piłeczkę
1.
pod stopą do przodu i powrót do tyłu - 15
LN i PN.
powtórzeń

Układamy piłeczkę gumowa pod
piętę. Staramy się naciskać na piłeczkę
dociskając ją do podłoża. Wytrzymać
3 sek. - LN i PN.

2.

10
powtórzeń

3.

Układamy piłeczkę gumowa pod
środkowa część stopy. Staramy się
naciskać na piłeczkę dociskając ją do
podłoża. Wytrzymać 3 sek. - LN i PN.

10
powtórzeń

4.

Układamy piłeczkę gumowa pod
przednia część stopy. Staramy się
naciskać na piłeczkę dociskając ją do
podłoża. Wytrzymać 3 sek. - LN i PN.

10
powtórzeń

5.

Układamy piłeczkę gumowa pod
przednia część L stopy. Staramy się
naciskać pięta P stopy na stopę L
dociskając jednocześnie piłeczkę. LN i PN.

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

10
powtórzeń

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Jakub G. Wtorek 12.00-12.30, Środa 9.30-10.00
Propozycje ćwiczeń:

1. Podskoki raz na prawej, raz na lewej nodze.
2. Rysowanie według poleceń słownych typu: do góry, na dół, w prawo, w lewo. (2 powtórzenia).
Maja S. Wtorek 12.30-13.00 Środa godz. 12.30-13.00 ,
Propozycje ćwiczeń
1. Stymulacja dotykowa- głaskanie ,dotykanie rąk, przedramienia różnymi fakturami .
2. Przesypywanie piasku dłońmi z pojemnika do pojemnika.

Rewalidacja -zadania
opr.K.O
Laura Sz., Anna S.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj zdania ,w miejsce obrazków wstaw wyrazy. Zdania
przepisz do zeszytu.
JEST LATO I MOCNO ŚWIECI

.

ADAM UBRAŁ NIEBIESKIE
.

ANIA MA SŁOMKOWY
.

2. Powiedz co potrzebujemy na plażę.

Rewalidacja-zadania
opr.K.O
Laura Sz.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj poprawnie sylaby.

PA PO PU PE PI PY
MA MO MU ME MI MY
BA BO BU BE BI BY
LA LO LU LE LI LY
FA FO FU FE FI FY
WA WO WU WE WI WY
TA TO TU TE TI TY
DA DO DU DE DI DY
2.Rodzicu odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj wyrazy , podziel je na sylaby, powiedz do czego te
przedmioty służą. Wyrazy zapisz do zeszytu.

KLAPKI

OKULARY

KAPELUSZ

KREM

SPODENKI

KOSZULKA

Laura Sz. Anna S. - rewalidacja indywidualna 25.06.2020
Temat: Wakacje, ach wakacje. 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 lody, następnie w kostkę do gry planszowej .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ” Nieśmiałe wakacje”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną
kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.

