DRODZY RODZICE!
W TYM TYGODNIU TEMATEM GŁÓWNYM BĘDZIE PATRONKA NASZEJ SZKOŁY- MARIA
GRZEGORZEWSKA.UTRWALIMY SOBIE HYMN NASZEJ SZKOŁY I ZAPOZNAMY SIĘ Z RODZAJAMI
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI . PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM WSKAZÓWKI JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM
NAWIĄZUJĄC DO POSZCZEGÓLNYCH TEMATÓW DNIA. ŻYCZĘ UDANEJ PRACY.
poniedziałek 18.05.2020

ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
18 MAJ 2020 ROK
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?
POGODA

WIOSNA

Zajęcia rozwijające komunikacje (Zuzanna, Oliwia, Jagoda)
DROGI RODZICU!
PONIŻEJ ZAMIESZCZAM KARTE PRACY NR1., KTÓRA PRZEDSTAWIA OSOBY Z RÓŻNĄ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ..PROSZĘ,ABY DZIECKO SPOJRZAŁO NA ILUSTRACJE , WSKAZAŁO LUB
POWIEDZIAŁO KTÓRE OBRAZKI PRZEDSTAWIAJĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. W UDZIELENIU POPRAWNEJ
ODPOWIEDZI POMOGĄ LINKI DO KRÓTKICH FILMÓW EDUKACYJNYCH.

https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A
https://www.youtube.com/watch?v=XAINfR3l16I
https://www.youtube.com/watch?v=9GhQoMF7wwc

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Zuzanna ,Oliwia, Jagoda)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY NAPISAĆ DZIECKU NA KARTCE SŁOWO
,,NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”. NASTĘPNIE DZIECKO MA WYKLEIĆ LITERY
KULKAMI Z BIBUŁY.
KARTA PRACY NR 1.
ZAZNACZ NIEBIESKIM KOLOREM OSOBĘ PORUSZAJĄCA SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM,
OSOBĘ KTÓRA NOSI APARAT SŁUCHOWY, ORAZ OSOBĘ , KTÓRA DO PORUSZANIA SIĘ
WYKORZYSTUJE BIAŁĄ LASKĘ.

Wtorek 19.05.2010
ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)

19 MAJ 2020 ROK
WTOREK
TEMAT: TRUDNOŚCI OSÓB GŁUCHYCH I NIEWIDOMYCH
POGODA

WIOSNA

Zajęcia rozwijające komunikacje (Zuzanna, Oliwia, Jagoda)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ,ABY DZIECKO PRZECZYTAŁO SAMODZIELNIE ZDANIA LUB JE WYSŁUCHAŁO I POWIEDZIAŁO
/WSKAZAŁO KTÓRA Z OSÓB NA OBRAZKACH POTRZEBUJE POMOCY?

Środa 20.05.2020
ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
20 MAJ 2020 ROK
ŚRODA
TEMAT: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA.
POGODA

WIOSNA

ZADANIE 2.
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ,ABY DZIECKO ODCZYTAŁO LUB WYSŁUCHAŁO PONIŻSZYCH ZDAŃ .NASTĘPNIE TEKST
NALEŻY PRZEPISAĆ DO ZESZTYU.PROSZĘ ,ABY DZIECKO SPRÓBOWAŁO NAZWAĆ SPORTY
POKAZANE NA PONIŻSZYCH ILUSTRACJACH.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIE MOGĄCE SAMODZIELNIE CHODZIĆ PORUSZAJĄ SIĘ ZA
POMOCA WÓZKA INWALIDZKIEGO, KTÓRY POMAGA IM W CODZIENNYM
FUNKCJONOWANIU.OSOBY TE MOGĄ CZYNNIE UPRAWIAĆ RÓŻNE SPORTY NP. UDZIAŁ W
MARATONIE OSÓB NA WÓZKACH, ĆWICZENIA SIŁOWE, GRA W TENISA, PŁYWANIE ,TENIS,
SZERMIERKA.POMIMO TRUDNOŚCI W PORUSZANIU ZDOBYWAJĄ WYRÓŻNIENIA ORAZ MEDALE
NA ZAWODACH ORAZ IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH.
Link do filmów przedstawiających osoby uprawiające sport na wózku:
https://www.youtube.com/watch?v=7IsJWPKyvQk
https://www.youtube.com/watch?v=48uoCEZdKf0

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Zuzanna, Jagoda , Oliwia)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ , ABY DZIECKO POKOLOROWAŁO PONIŻSZY OBRAZEK I WKLEIŁO GO DO ZESZYTU.

ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)

21 MAJ 2020 ROK
CZWARTEK
TEMAT: MARIA GRZEGORZEWSKA -PATRONKA NASZEJ SZKOŁY
POGODA

WIOSNA

ZADANIE 2.
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ABY DZIECKO ODSŁUCHAŁO LUB ODCZYTAŁO SAMODZIELNIE TEKSTA O MARII
GRZEGORZEWSKIEJ A NASTĘPNIE PRZEPISŁO GO DO ZESZYTU .
MARIA GRZEGORZEWSKA TO PATRONKA NASZEJ SZKOŁY.URODZIŁA SIĘ W
8 KWIETNIA 1888 ROKU A ZMARŁA 7 MAJA 1967 ROKU. ZAJMOWAŁA SIĘ PEDAGOGIKĄ
SPECJALNĄ- ZWŁASZCZA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH.BYŁA ZAŁOŻYCIELKĄ I
PATRONKĄ AKADEMII PEDAGOGIKII SPECJALNEJ W WARSZAWIE.GŁÓWNYM CELEM UCZELNI
BYŁO PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. JEJ
MOTTO ZYCIOWE TO; ,,NIE MA KALEKI, JEST CZŁOWIEK”

Poniżej zamieszczam link do krótkiego filmu o Marii Grzegorzewskiej
https://www.youtube.com/watch?v=FtBRrMZcntk
Zadanie 2. ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ABY DZIECKO ODSŁUCHAŁO LUB ODCZYTAŁO SAMODZIELNIE POLECENIA NA KARCIE
PRACY A NASTEPNIE JĄ WYKONAŁO .( karta pracy dotyczy gestów, które dziewczynki dobrze znają)

Zajęcia rozwijające kreatywność (Zuzanna, Oliwia ,Jagoda)
DRODZY RODZICE!
PONIŻEJ ZAMIESZCZAM PORTRET NASZEJ PATRONKI -MARII GRZEGORZEWSKIEJ.PROSZĘ, ABY
DZIECKO POKOLOROWAŁO GO KREDKAMI LUB PASTELAMI .

MARIA GRZEGORZEWSKA- PATRONKA NASZEJ SZKOŁY

Piątek 22.05.2020
ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
22 MAJ 2020 ROK
PIĄTEK
TEMAT: HYMN SZKOŁY
POGODA

ZADANIE 2.

WIOSNA

( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)

OLIWIA ( zaznacza w tekście samogłoski: a, o, u, i, y, e)
DROGI RODZICU!
PONIŻEJ ZAMIESZCZAM FRAGMENT HYMNU NASZEJ SZKOŁY .PROSZĘ, ABY DZIECKO
WYSŁUCHAŁO LUB ODCZYTAŁO GO SAMODZIELNIE A NASTĘPNIE PRZEPISAŁO FRAGMENT DO
ZESZYTU.( dziewczynki znają melodię i słowa wiec mogą zaśpiewać)
,,NASZA PATRONKA”
PRZEZ CAŁE ŻYCIE CHCIAŁA
NIEŚĆ SZCZĘŚCIE LUDZIOM SKRZYWDZONYM
I CIĘŻKO PRACOWAŁA
BY NIKT NIE BYŁ ODRZUCONY.
REF.
TO DZIĘKI NASZEJ PATRONCE
DZIŚ KAŻDY ZNA I POWIE
TO PROSTE , PIĘKNE ZDANIE
,,NIE MA KALEKI JEST CZŁOWIEK”

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
DRODZY RODZICE !
PROSZĘ ABY DZIECKO POKOLOROWAŁO OBRAZKI Z SYMBOLAMI I SPRÓBOWAŁO
SAMODZIELNIE ODGADNĄĆ JAKIEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTYCZĄ. (Można obrazki
pokolorować).PONIŻEJ ZAMIESZCZAM LINKI DO FILMIKÓW MÓWIĄCYCH O RÓŻNYCH RODZAJĄCH
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
https://www.youtube.com/watch?v=90YGkSe-Cro
https://www.youtube.com/watch?v=4Y01f08_syw
https://www.youtube.com/watch?v=je0RXUkQ7HA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Zapoznanie z pios. „Kochana Mamo”, zabawa przy muzyce - poniedziałek
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do szkoły.

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 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. Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE. Kto nie ma dostępu do Internetu, proszę, aby rodzice , przeczytali
tekst piosenki.
Po wysłuchaniu/przeczytaniu piosenki niech dziecko odpowie, *dla kogo poświęcona jest ta piosenka?, *z jakiej okazji jej się
uczymy?, *kiedy obchodzimy Dzień Matki?
*Jakie zwierzęta pomagały mamie, odszukaj je na ilustracji.

Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę małpeczkę
z podróży. Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za Ciebie
zmywać talerze.
Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę wielbłąda
z podróży. Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz,
aby do pracy mknąć na wielbłądzie
Kochana Mamo, gdy będę duży,
to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży.
Niech wszystkie mówią ze mną to samo,
że bardzo Ciebie kochamy, Mamo!

3.
Wysłuchajcie/przeczytajcie piosenkę jeszcze raz.
W trakcie słuchania/czytania bawcie się muzyką: wyklaskujcie rytm piosenki, maszerujcie i spiewajcie „kochana mamo”

3. Ostatnim zadaniem będzie odszukanie na karcie kalendarza Dnia Matki ( co jest na obrazku w tym dniu?)
Odszukajcie, wskażcie i w miarę mozliwości policzcie instrumenty

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Zabawa ruchowa do piosenki „Kochana Mamo” - wtorek
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć
1.

2.

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 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, Dzisiaj będziemy ilustrowali ruchem, naszym ciałem to wszystko, co dzieje się w piosence. Kliknijcie proszę
na link z piosenką https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE, posłuchajcie i przypomnijcie słowa piosenki.
DRODZY RODZICE - Rozpisałam każdy wers piosenki, co i jak pokazujemy ale możecie bawić się – ilustrować ciałem
wg własnego pomysłu. Przeczytajcie wcześniej, w jaki sposób ilustrujemy, będzie potem łatwiej podczas całej zabawy.
Pierwszy raz może być troszkę trudno ale drugi raz i kolejny, z pewnością będzie łatwiej i weselej. Miłej zabawy 😊
Kochana Mamo ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )
gdy będę duży ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę małpeczkę z podróży ( dzieci skaczą)
Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za Ciebie zmywać talerze ( naśladujemy mycie naczyń)
Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )
gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę wielbłąda z podróży. ( chodzimy wolno jak wielbłąd, nogi podnosmy wysoko)
Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, aby do pracy mknąć na wielbłądzie ( możemy usiąść na krześle i udajemy,
że jedziemy)
Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce / pokazujemy ręką serce)
gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży. ( robimy rękoma duże koło)
Niech wszystkie mówią ze mną to samo, że bardzo Ciebie kochamy, Mamo! ( wskazujemy serce, dzieci przytulają się do
Mamy).

WYCHOWANIE FIZYCZNE
18.05.2020r.
Temat: Zabawy i gry z pełzaniem i ślizganiem.
Witam was serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Dziś zaproponuję wam kilka zabaw, w które możecie się
pobawić z siostrą, bratem, tatą, mamą, a nawet całą rodziną- wtedy na pewno będzie bardzo zabawnie.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.„Odkurzacz" - stopami sprzątamy śmieci (strzępy gazety, guziki, kapsle, kasztany, woreczki z grochem
2."Myjemy się" – udajemy, że myjemy się dokładnie przed snem - stopa to mydło
3.„Wyścigówa”- Siad prosty (nogi przed sobą wyprostowane, ręce z tyłu)- odpychamy się rękoma i przesuwamy do przodu
następnie do tyłu.
4.„Ślimaki”- Leżenie przodem ( na brzuchu) staramy się przemieścić do przodu uginając ręce
19.05.2020r.
Temat: Zabawy i gry z czworakowaniem.
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić całą rodziną.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
"Kurki zbierają ziarenka" - w klęku podpartym, dłonie skierowane do środka. Naśladowanie ruchów kury zbierającej ziarenka,
dotykamy nosem do podłogi między rękoma.
"Dźwig" - przenosimy materiały budowlane (woreczki z grochem, kapsle, kasztany, piłeczki) stopą w miejsce, w którym będzie
budowany dom.
Przejście na czworakach po wyprostowanej, leżącej na podłodze skakance.

20.05.2020r.
Temat: Omijanie i pokonywanie przeszkód.
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić będąc na działce, na spacerze w lesie.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.„Omijamy kałuże”
W trakcie marszu dzieci wykonują komendy np. rodzica
- „Uciekamy przed deszczem” dzieci szybko maszerują.
- „Świeci słońce”- zwalniają tempo marszu.
- „Omijamy kałuże”- przeskakują przez wyimaginowane kałuże.
2.„Wiosenne cienie”- dziecko idzie za np. mamą i naśladuje ruchy, wykonywane przez osobę z przodu.
3.Slalom między drzewami
4.Skok w dal z miejsca na miękkim podłożu np. na pisaku.
21.05.2020r.
Temat: Zabawy i gry z elementami równowagi.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonajcie proszę poniższe ćwiczenia:
1.W staniu jednonóż pisanie liter. Ćwiczy raz prawa, raz lewa noga (po 2x),
2.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia RR na przemian w przód i w tył (po 5x),
3.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, skłony głowy w przód i w tył,
4.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia stopą (po 5x),
5.stanie we wspięciu z zamkniętymi oczami (wytrz. 3s.).
RELIGIA
TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat.
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec Karol był żołnierzem,
a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach. Uczył się dobrze. W niedzielę uczęszczał do
parafialnego kościoła gdzie był ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą bardzo lubił jeździć na nartach.
Latem wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę. Najczęściej stawał na bramce. Karol był
dobrym kolegą, wspaniałym księdzem i cudownym papieżem.
Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc Papieżem – następcą św.
Piotra, zauważał każdego człowieka.
W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do ponad 130 krajów, w tym 9 razy
odwiedził nasza Ojczyznę.
Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37. Był to bardzo trudny
czas dla ludzi na całym świecie.
Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św. Jana Pawła II
https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
a także o tym za co kochamy Jana Pawła II https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY
Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w naszych rodzinach i domach, gdyż
Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.
Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II.
Zadanie dla ochotników
Narysuj bukiet kwiatów, który chciałbyś dać Janowi Pawłowi II w dniu Jego urodzin.
Kochane Dziecko, poproś swojego Rodzica by wysłał zdjęcie Twojej pracy do Twojego wychowawcy.

KATECHEZA 2
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
Odpowiedz na pytania:
– Co spotkało człowieka w podróży?

- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
– Jakimi czynami to pokazał?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody, pielęgnował, dał dwa denary. To są czyny
miłości bliźniego.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej
pomocy. Miłość bliźniego wymaga pełnego zaangażowania. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego czy tylko
uronić łzę wzruszenia. Miłość trzeba okazywać czynami, wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i wszystko, czym
dysponujemy.
Uczymy się pomagać innym – nawet tym których mniej lubimy. Nasze serca są grzeszne jeżeli nie chcemy pomagać
potrzebującym.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie
za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi na Covid 19.
Rewalidacja Zuzanna (wtorek)

REWALIDACJA ( Zuzanna) czwartek

Rewalidacja (Zuzanna, Jagoda)

Drogi rodzicu wydrukuj, bądź przerysuj krzyżówkę na kartkę. Następnie poproś dziecko o rozwiązanie
krzyżówki i odczytanie hasła.

1.ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ.

Rodzicu, napisz wyrazy na kartkach i poproś dziecko, aby ułożyło z nich zdania. Można ułożyć przed
dzieckiem poprawnie napisane całe zdania. Wówczas dziecko układa według wzoru.

2. UŁÓŻ 3 ZDANIA Z ROZSYPANKI WYRAZOWEJ.

-WIOSNA PIĘKNA ROKU. PORA TO
………………………………………………………………………………………………………..
-LUBIĘ SPACEROWAĆ DWORZE. PO BARDZO WIOSNĄ.
………………………………………………………………………………………………………..
-BUDZI WSZYSTKO DO SIĘ ŻYCIA. WIOSNĄ

Rewalidacja (Zuzanna)- wtorek
Drogi rodzicu, pomóż dziecku wykonać zadanie.

1. TO ZENEK. ZENEK PRZEDSTAIA TOBIE CO LUBI. A CO LUBI ZUZIA? ZUZIU, NARYSUJ W
PODOBNY SPOSÓB ULUBIONE PRZEZ CIEBIE RZECZY LUB CZYNNOŚCI.

CO LUBI ZUZIA?

Rewalidacja ( Zuzanna)- środa
Rodzic siada obok dziecka i towarzyszy podczas czytania tekstu. Dziecko samodzielnie czyta tekst oraz
pytania.
1. PRZECZYTAJ TEKST I ODPOWIEDZ NA PYTANIA POD TEKSTEM. MOŻESZ NARYSOWĆ RYSUNEK DO
TEKSTU.

AAC ( ZUZANNA)

SZYFROWANKA LITEROWA
DROGI RODZICU ! Z diagramu wypadły samogłoski. -A,O,U,E,I,Y , proszę , pomóż dziecku wstawić je tak,
aby powstały słowa pionowo i poziomo
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AAC ( OLIWIA)

NAŚ LADOWANIE WZORÓW I KODOWANIE
DROGI RODZICU ! DO TEGO Ć WICZENIA POTRZEBNE BĘ DĄ FIGURY GEOMETRYCZNE W CZTERECH
KOLORACH CZERWONY, NIEBIESKI, Ż ÓŁTY I ZIELONY O WYMIARACH :
-6 KWADRATÓW 5X5 CM, W CZTERECH KOLORACH
-6 KÓŁECZEK O Ś REDNICY 5 CM, W CZTERECH KOLORACH
-6 TRÓJKĄ TÓW RÓWNORAMIENNYCH O DŁUGOŚ CI 5 CM. - W CZTERECH KOLORACH
- BIAŁE PASKI PAPIERU Z DOWOLNYMI WZORAMI TYCH SAMYCH FIGUR ,ALE NARYSOWANE CZARNYM
PISAKIEM (KONTURY)
1. RODZIC UKŁADA DOWOLNY WZÓR Z TRZECH FIGUR , NASTĘ PNIE Z CZTERECH FIGUR - DZIECKO
NAŚ LADUJE , CZYLI ODTWARZA GO POD TYM ,UŁOŻ ONYM PRZEZ RODZICA.
2. DZIECKO UKŁADA WZÓR -ROZIC ODTWARZA.
3. RODZIC POKAZUJE WZÓR Z KONTURAMI FIGUR -DZIECKO ODTWARZA ZA POMOCĄ KOLOROWYCH
FIGUR

PRZYKŁAD:

REWALIDACJA (OLIWIA) poniedziałek

Drogi rodzicu przeczytaj dziecku polecenie oraz zagadki.
1.

ROZWIĄŻ ZAGADKI I ZNAJDŹ NA DOLE STRONY PASUJĄCE DO NICH OBRAZKI.

Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku i daj czas na zastanowienie? Nagradzaj i chwal za poprawną odpowiedź. Nie krytykuj, w razie pomyłki
powiedz: „Spróbuj jeszcze raz”.
2.

WSKAŻ, NA KTÓRYM ZEGARZE JEST GODZINA 3:00?
WSKAŻ, NA KTÓRYM ZEGARZE JEST GODZINA 12:00?
WSKAŻ, NA KTÓRYM ZEGARZE JEST GODZINA 7:00?
WSKAŻ, NA KTÓRYM ZEGARZE JEST GODZINA 5:00?
WSKAŻ, NA KTÓRYM ZEGARZE JEST GODZINA 8:00?
WSKAŻ, NA KTÓRYM ZEGARZE JEST GODZINA 11:00?

Drogi rodzicu, narysuj tarczę zegarową dziecku i przeczytaj polecenie.

3.

NARYSUJ, O KTÓREJ GODZINIE KŁADZIESZ SIĘ SPAĆ?

REWALIDACJA (OLIWIA)

Oliwko, narysuj wzór po śladzie, a następnie pokoloruj. Kto jest na zdjęciu? Powtórz za swoją mamą (drogi
rodzicu proszę o pomoc przy wykonaniu drugiej części zadania, jeśli Oliwka nie da rady sama nazwać
postaci): „mama” i „dziecko”.

REWALIDACJA ( JAGODA)

Jagódko narysuj swój dom, miejsce w którym czujesz się bezpiecznie.

REWALIDACJA ( JAGODA)

Temat: Pary
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Połącz w pary takie same balony.

1. Ile jest balonów? …………………
2. Ile jest par balonów? (para to 2 sztuki).…………..

Połącz w pary rękawiczki.

Ile jest rękawiczek? …………………..
Ile jest par rękawiczek? ……………………

REWALDACJA ( JAGODA)

Temat: Zegary – odczytujemy i zapisujemy godziny.
Rodzicu, przeczytaj polecenia dziecku.

1. Którą godzinę wskazują zegary? Zapisz godziny.

2. Dorysuj wskazówki tak, aby zegary pokazywały zapisaną godzinę.

11.00

15.00

06.00

10.00

3. Którą godzinę wskazują zegary elektroniczne? Dorysuj wskazówki na tarczach zegarów tak, aby
wskazywały tę samą godzinę.

KÓŁKO PLASTYCZNE ( JAGODA, OLIWIA, ZUZANNA)

Temat: Tulipan – witraż
Dziś zrobicie witraż z tulipanem. Potrzebne wam będą: blok techniczny, bibuła w czerwonym lub różowym kolorze na kwiat,
zielona na liście oraz np. żółta na tło, klej, nożyczki. Rodzicu pomóż swojemu dziecku, jeżeli jest taka potrzeba. Wzór witrażu
należy przenieść na kartkę bloku technicznego, należy go wyciąć i podkleić kawałkami bibuły. Witraż może stanowić dekorację
okna w dziecka pokoju. Jeżeli praca jest za trudna proszę pokolorować rysunek.

LOGOPEDIA ( ZUZANNA, OLIWIA, JAGODA)

W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum -czyli języka.
Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządów-ponieważ rehabilitujemy je
tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je wykonywać dwa razy dziennie
nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na słuchawkach i tych dwóch zeszytach o
których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach
również, pisałam. Powodzenia.
Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie.
1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w drugą całe
wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy.
2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i naprzemiennie dotykamy
czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust.
3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia twardegomówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma duzo kropek.
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz, cz, rz, dż
Proszę je wykonywac codziennie po kilka razy.
To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za mowę, połykanie śliny,
trawienie pokarmowe itp
Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć dmuchanie
i robienie baniek.
Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet samą kartkę i na niej
porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na miejsce lub układamy na
biedronce, na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowe -fajna zabawa-ale pokazać musicie, czyli nabrać powietrza
z rurki i przenieść rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla oddechu, płuc oraz
ruchomości warg, języka. Powodzenia. Zofia Twardochleb

