DRODZY RODZICE!
W TYM TYGODNIU TEMATEM GŁÓWNYM BĘDĄ ,,ŚRODKI TRANSPORTU””. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM WSKAZÓWKI JAK
PRACOWAĆ Z DZIECKIEM NAWIĄZUJĄC DO POSZCZEGÓLNYCH TEMATÓW DNIA. ŻYCZĘ UDANEJ PRACY.

Poniedziałek 08.06.2020
ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ABY DZIECKO ODCZYTAŁO A NASTĘPNIE PRZEPISAŁO ZDANIA DO ZESZYTU ORAZ SPOJRZAŁO W OKNO I
OKREŚLIŁO/NAZWAŁO POGODĘ W DANYM DNIU.
8 CZERWIEC 2020 ROK
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: POCIĄG
POGODA

WIOSNA

Zajęcia rozwijające komunikacje ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia)
Zadanie1. DROGI RODZICU !
1).Poniżej zamieszczam ilustrację przedstawiającą środki transportu. Proszę , aby dziecko spojrzało i
wskazało/zaznaczyło pociąg.
2).Wymień lub wskaż po jednym pojeździe każdego rodzaju.
3).Powiedz lub wskaż z jakich środków transportu korzystasz najczęściej

Zadanie 2.
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO PRZYJRZAŁO SIĘ ZDJĘCIOM I POWIEDZIAŁO LUB WSKAZAŁO W JAKI
SPOSÓB DOCIERA DO SZKOŁY

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO OBEJRZAŁO FILM O POCIĄGACH A NASTĘPNIE SPRÓBOWAŁO
SAMODZIELNIE NARYSOWAĆ POCIĄG.
https://www.youtube.com/watch?v=Mk6zgfojPM0
https://www.youtube.com/watch?v=SGuS97PnMUk

Poniedziałek 09.06.2020
ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ABY DZIECKO ODCZYTAŁO A NASTĘPNIE PRZEPISAŁO ZDANIA DO ZESZYTU ORAZ SPOJRZAŁO W OKNO I
OKREŚLIŁO/NAZWAŁO POGODĘ W DANYM DNIU.
9 CZERWIEC 2020 ROK
WTOREK
TEMAT: AUTOBUS
POGODA WIOSNA
Zajęcia rozwijające komunikacje ( Zuzanna, Jagoda, )
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO ODCZYTAŁO TEKST I ODPOWIEDZIAŁO NA PYTANIA :
1) CZYM JEDZIE OLA?
2) GDZIE SKASUJE BILET?
OLIWIA- POKAŻ AUTOBUS I BILET AUTOBUSOWY.
PROSZĘ PRZEPISAĆ TEKST Z OBRAZKA ( ZUZANNA, JAGODA, OLIWIA)

Zadanie2. ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ,ABY DZIECKO SPOJRZAŁO NA ODCZYTAŁO SAMODZIELNIE PYTANIA LUB JE WYSŁUCHAŁO I
ODPOWIEDZIAŁO ZAZNACZYŁO ODPOWIEDNIĄ ODPOWIEDŹ.

10.06.2020 środa
ZADANIE 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ABY DZIECKO ODCZYTAŁO A NASTĘPNIE PRZEPISAŁO ZDANIA DO ZESZYTU ORAZ SPOJRZAŁO W OKNO I
OKREŚLIŁO/NAZWAŁO POGODĘ W DANYM DNIU.

10 CZERWIEC 2020 ROK
ŚRODA
TEMAT:SAMOLOT
POGODA

WIOSNA

ZADANIE 2. ( OLIWIA, JAGODA, ZUZANNA)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ,ABY DZIECKO SPOJRZAŁO NA ILUSTRACJĘ PRZEDSTAWIAJĄCĄ SAMOLOT,A
NASTĘPNIE DORYSOWAŁO ELEMENTY OBRAZKA WEDŁUG POLECEŃ.

ZADANIE 3 ( JAGODA, OLIWIA,ZUZANNA)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ,ABY DZIECKO SPOJRZAŁO NA PONIŻSZE ILUSTRACJE, ODCZYTAŁO SAMODZIELNIE
POLECENIA LUB JE ODSŁUCHAŁO, I WYKONAŁO NASTĘPUJĄCE POLECENIA:
1.POWIEDZ/POKAŻ ,CO LATA W POWIETRZU.POKAŻ SKRZYDŁA SAMOLOTU.
2.NARYSUJ DROGĘ SAMOLOTU MIĘDZY CHMURAMI.
3.POKOLORUJ SAMOLOT NA CZERWONO.

4.ZAZNACZ DZIECI ,KTÓRE BAWIĄ SIĘ SAMOLOTEM.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ,ABY DZIECKO WYKONAŁO SAMOLOT.MOŻNA RÓWNIEŻ NAMALOWAĆ OBRAZEK
FARBAMI LUB WYKORZYSTAĆ MATERIAŁY PLASTYCZNE DOSTĘPNE W DOMU.JEŻELI
WYBIERZECIE WYKONANIE MODELU PODAJE PRZYKŁADY.

z patyczków po lodach

z butelki po napoju

z rolki po papierze lub ręczniku

WYCHOWANIE FIZYCZNE
08.06.2020r.
Temat: Zabawy rzutne z piłką. Współpraca w parach.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Zabawa rzutna- Mini siatkówka rzucana.
Zaproś do zabawy rodziców, rodzeństwo. Podzielcie się na dwa zespoły(1na 1 lub 2na2, dziecko plus rodzic, bądź
dzieci kontra rodzice).
Wyznacz granice dla poszczególnych zespołów. Ustawieni na dwóch boiskach przedzielonych siatką (siatkę można
zrobić ze sznurka bądź taśmy). Dowolne przerzuty piłki przez siatkę. Drużyny starają się złapać piłkę i przerzucić przez
siatkę.
Udanej zabawy.

09.06.2020r.
Temat: Kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu i ruchu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Przygotujcie piłkę, nie musi to być piłka do kosza jeśli nie macie.
Poćwiczcie kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu- policz ile kozłów wykonasz bez skuchy.
Kozłowanie w ruchu- wyznacz sobie linię startową i linię końcową, idąc kozłujesz piłkę, wracasz tym samym
sposobem.
Teraz poćwicz kozłowanie w biegu.
10.06.2020r.

Temat: Zabawy bieżne i skoczne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Witam was moi mili. Dziś będziemy doskonalić zabawę którą już znacie- Kierat.
Przybory- w warunkach naturalnych: przeszkody terenowe takie jak rów, kłoda, niski krzew, domowych: krzesło,
miotła, sznurek.

Przebieg zabawy: rodzic bądź rodzeństwo wyznacza w domu stadionie, polanie okrążenie, na którym ustawia lub
wyznacza przeszkody o niewielkiej wysokości. Uczestnicy pokonują trasę kilkakrotnie w formie luźnego biegu.
Odmiana: -Uczestnicy wykonują jedno lub dwa okrążenia na czas.
Zajęcia rozwijające kreatywność ( muzyka) - poniedziałek
TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie z pios. „Wesołe instrumenty”, muzykujemy, maszerujemy do piosenki
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.
1. 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.
2. Drogi Rodzicu, kliknij w poniższy link i posłuchajcie nowej piosenki a potem wolno przeczytaj dziecku tekst.
Kto nie ma możliwości pracy z Internetem wykonuje zadania, które nie wymagają tego. W trakcie czytanie
dziecko odszukuje instrument na ilustracji i mówi, co to za instrument lub powtarza nazwę za rodzicem
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY
Gdybym małą trąbkę miał, to bym na tej trąbce grał tra ta ta ta tra ta ta ta tra ta ta ta
A gdybym gitarę miał, to bym na gitarze także grał bim bi rim bi bim
Gdybym mały flecik miał, to bym na tym flecie grał fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu fiju fiju fiu
A gdybym pianino miał, to bym na pianinie grał, pam pa ra pam pam
Lecz, tylko bębenek mam, więc wciąż na bębenku gram bum burum bum bum

3. Posłuchajcie jeszcze raz, dwa, trzy razy piosenki i bawcie się wspólnie śpiewając refren i wyklaskując.
4. W kolejnym zadaniu będziemy maszerować z piosenką lub czytając jej tekst. W trakcie każdej zwrotki maszerujcie
5.

po pokoju w koło a podczas każdego refrenu zatrzymajcie się i maszerujcie w miejscu klaszcząc.
Drogi rodzicu, pomóż dziecku w tym zadaniu. Na ilustracji poniżej jest 5 instrumentów. Zadaniem dziecka będzie
ułożyć lub wskazać wg wielkości od największego do najmniejszego. Największy instrument jest instrumentem
najgłośniejszym a najmniejszy najcichszy. Dziecko wskazuje te dwa instrumenty.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA - wtorek
TEMAT ZAJĘĆ: Ilustracja ruchowa do pios. „Wesołe instrumenty”
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.
1. 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.
2. Drogi Rodzicu, kliknij w poniższy link i przypomnijcie dziecku piosenkę a potem wolno jeszcze raz przeczytaj
tekst.
Kto nie ma możliwości pracy z Internetem wykonuje zadania, które nie wymagają tego.
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY
3. W trakcie czytania tekstu piosenki, dziecko wskazuje instrument i naśladuje grę na tym instrumencie
jednocześnie rytmizując refren.
4. Kolejna zabawa będzie już przy muzyce. Włączamy piosenkę i naśladujemy grę na tych instrumentach,
jednocześnie śpiewając refren.
5. Ostatnia SUPER zabawa 😊 … wyciągamy z szafek różne przedmioty, które pomogą zrobić dziecku orkiestrę.
Ja podaję tylko przykłady, co możemy wykorzstać.
Dowolność pomysłów Państwa jest nieograniczona. Co macie w domu to niech dziecko użyje do zabawy.
Jako FLET możemy użyć słomki lub zwijamy w rulonik mały arkusz papieru – dmuchamy,
GITARĘ możemy zrobić rozciągając przed dzieckiem gumkę np. od maseczki😊, gumkę recepturkę –
naciągamy ją
a dziecko szarpie palcami
TRĄBKA – zwijamy sztywną gazetę lub dużą kartkę w rulonik i dmuchamy
BĘBENEKIEM będzie garnek lub miska
PIANINO – uderzamy palcami w blat stołu.
MIŁEJ ZABAWY 😊

Religia
KATECHEZA 1
TEMAT: DZIECI, KTÓRE KOCHAJĄ PANA JEZUSA I MARYJĘ STARAJĄ SIĘ BYĆ DOBRE
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie
Prośba Jezusa
Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała Jezusa. Często z Nim
rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w kościele i pomagające innym
ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej
serce. Tak jak obiecała, 37 została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z
Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. Mówił, że jest ono pełne miłości do
wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre czyny
przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się
modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała się, aby
jej serce było podobne do serca Jezusa.
Zaśpiewajcie piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E
Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym nauczycielem, kochała Go i starała się naśladować Jego czyny. Małgosia
pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał, pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych.
Jezus prosił siostrę Małgorzatę, aby naśladowała Jego dobroć i miłość do ludzi. Jezus prosi o to również każdego z
nas. Chce, abyśmy stawali się coraz lepsi, i pragnie nam w tym pomóc.
Zadanie
Postaraj się przez najbliższy tydzień zrobić każdego dnia dobry uczynek.
KATECHEZA 2
TEMAT: BOŻE CIAŁO – Z JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WIOSKI
Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się
z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, zaprosił
swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z
wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”.
Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych
kościołach. Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus
podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny
jest z nami sam Jezus.
Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod postacią Chleba i zaprasza nas na
wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także
Bożym Ciałem.

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała i procesji, która w tym roku
będzie po każdej Mszy Świętej wokół kościoła.

Rewalidacja (Zuzanna) wtorek
PROSZĘ, ABY DZIECKO DOPASOWAŁO OBRAZKI DO GATUNKÓW ZWIERZĄT.

Rewalidacja ( ZUZANNA)

8.06.2020r.
Rodzicu, usiądź obok dziecka i wspieraj w prawidłowym wykonaniu zadania.
1. OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA OBRAZKU. PRZEPISZ ZDANIA NA KARTKĘ. WSTAW CZERWONE WYRAZY
W ODPOWIEDNIE MIEJSCE.

- RODZINA ŚCIEŻKĄ W GÓRY.
IDZIE
- ŚCIEŻKA JEST I NIERÓWNA.
WĄSKA
- DOROŚLI MOCNO DZIECKO.
TRZYMAJĄ
-DOROŚLI PLECAKI.
MAJĄ
-JEST POGODA.
ŁADNA
- PO PRAWEJ STRONIE JEZIORO. WIDAĆ
-WYSOKO W GÓRACH ŚNIEG.
LEŻY
Rewalidacja (Zuzanna) 09.06.2020r.
Rodzicu, usiądź obok dziecka i wspieraj w prawidłowym wykonaniu zadania
1.PRZECZYTAJ INFORMACJE O POGODZIE.
- WKAŻ NA MAPIE MIASTO, GDZIE BĘDZIE NAJWYŻSZA TEMPERATURA
- WSKAŻ NA MAPIE MIASTO Z NAJNIŻSZĄ TEMPERATURĄ.
-WSKAŻ NA MAPIE MIASTO GDZIE BĘDZIE PADAŁ DESZCZ.
PROGNOZA POGODY.
DZISIAJ, PRAWIE W CAŁEJ POLSCE POGODA BĘDZIE SŁONECZNA
WSCHODZIE - W SUWAŁKACH BĘDZIE PADAŁ DESZCZ

.

TEMPERATURA POWIETRZA BĘDZIE RÓŻNA: WE WROCŁAWIU BĘDZIE 20 C ,
W POZNANIU TEMPERATURA WYNIESIE 17C , W KRAKOWIE 21C ,
W KIELCACH 15C , A W SUWAŁKACH 11C.

. NA

ZUZANNA M.- 10.06.2020r.
Rodzicu, usiądź obok dziecka i wspieraj w prawidłowym wykonaniu zadania.
1. OCZYTAJ TEMPERATURĘ POWIETRZA NA TERMOMETRACH.

WSKAŻ TERMOMETR NA KTÓRYM JEST NAJWYŻSZA DODATNIA TEMPERATURA POWIETRZA.
ZADANIE DŁUGOTERMINOWE
OD DZISIAJ DO KOŃCA CZERWCA, KAŻDEGO DNIA ODCZYTUJ TEMPERATURĘ POWIETRZA
NA TERMOMETRZE ZA OKNEM.

AAC ( Zuzanna)

JEDNO SŁOWO - DWA ZNACZENIA
DROGI RODZICU ! WYTŁUMACZ DZIECKU ,ŻE ISTNIEJĄ TAKIE SŁOWA, KTÓRE MAJĄ TAKĄ SAMĄ NAZWĘ,
ALE DWA ZNACZENIA
KLUCZ - DO DRZWI , KLUCZ ŻURAWI LUB INNYCH PTAKÓW NA NIEBIE
ZAMEK - BUDOWLA , ZAMKNIĘCIE W DRZWIACH
KOŁO - SAMOCHODOWE, FIGURA GEOMETRYCZNA
PILOT - DO TELEWIZORA, PROWADZĄCY SAMOLOT
KOMÓRKA - TELEFON, POMIESZCZENIE
ZEBRA - ZWIERZĘ, PASY NA PRZEJŚCIU
SZPILKI - DAMSKIE BUTY, REKWIZYT KRAWCA
SZCZOTKA- DO WŁOSÓW, DO ZĘBÓW, DO ZAMIATANIA/CZYSZCZENIA
ŻABKA - ZWIERZĘ, UCHWYT DO FIRANEK
MYSZKA - DO KOMPUTERA, ZWIERZĘ
GRANAT - OWOC, MATERIAŁ WYBUCHOWY
KIWI - PTAK, OWOC
ŻURAW - PTAK, RAMIĘ SPRZĘTU BUDOWLANEGO DO PRZENOSZENIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PIŁA - RYBA, SPRZĘT DO CIĘCIA
KULA - ZE ŚNIEGU, DO KREGLI, INWALIDZKA DO PODPIERANIA SIĘ
PIÓRO - PTAKA, DO PISANIA
BLOK - RYSUNKOWY , MIESZKALNY
IGŁA - DO SZYCIA, Z DRZEWA IGLASTEGO
RAKIETA - DO GRY JAKO PALETKA ,POJAZD KOSMICZNY
WĄŻ - ZWIERZĘ, JAKO ,JAKO SPRZET OGRODOWY DO PODLEWANIA

Rewalidacja (Jagoda) 10.06.2020
Temat: Rozumiem, co czytam
1. Przeczytaj tekst i narysuj to, co narysowała Ola. Możesz o pomoc poprosić Rodzica.

OLA NARYSOWAŁA DOMEK. DACH DOMU JEST CZERWONY,
A ŚCIANY ŻÓŁTE. DOMEK MA DWA OKNA. W KAŻDYM
OKNIE SĄ NIEBIESKIE FIRANKI. OBOK DOMU JEST BUDA
I PŁOT. PO PRAWEJ STRONIE DOMKU STOI DZIEWCZYNKA.

Rewalidacja

JAGODA S.- 10.06.2020r.
Rodzicu, usiądź obok dziecka i wspieraj w prawidłowym wykonaniu zadania.
1. OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA OBRAZKU.
PRZEPISZ ZDANIA NA KARTKĘ. WSTAW CZERWONE WYRAZY W ODPOWIEDNIE
MIEJSCE.

- RODZINA ŚCIEŻKĄ W GÓRY.

IDZIE

- ŚCIEŻKA JEST I NIERÓWNA.

WĄSKA

- DOROŚLI MOCNO DZIECKO.

TRZYMAJĄ

-DOROŚLI PLECAKI.

MAJĄ

-JEST POGODA.

ŁADNA

- PO PRAWEJ STRONIE JEZIORO. WIDAĆ
-WYSOKO W GÓRACH ŚNIEG.

LEŻY

Rewalidacja (Oliwia)

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat ilustracji. Przeczytaj dziecku poniższy tekst , a
potem polecenie.
W GÓRACH
W górach jest pięknie, są piękne widoki i czyste powietrze. Jednak trzeba być bardzo ostrożnym,
ponieważ pogoda w górach zmienia się dość gwałtownie. Burza rozwija się szybko. Jeżeli w oddali
słychać grzmoty – należy pomyśleć o szybkim powrocie lub schronieniu się w schronisku. W górach
śnieg utrzymuje się dłużej niż w mieście, ponieważ wysoko jest niska temperatura i śnieg szybko się
nie topi. Należy także uważać na pośliźnięcia i upadki. W górach trzeba chodzić tylko oznaczonymi
ścieżkami. Zapamiętaj że w górach łatwo jest się zgubić. W góry możesz iść tylko z rodzicem.
Turystom górskim pomaga Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czyli – GOPR. Poznaj jego
numer-985 lub 112 .

1. DOBIERZ PASUJĄCE OBRAZKI DO ILUSTRACJI. NAZWIJ, CO WIDZISZ?

GÓRY

TRAWA

ŚCIEŻKA

OWCE

MORZE

BŁĘKITNE NIEBO

KROWA

ŚNIEG

TURYSTA

Rewalidacja ( Oliwia)

Drodzy rodzice - proszę żebyście pomogli Waszemu dziecku połączy w pary zwierzęta i produkty, które od
nich pochodzą. (źródło: „Połącz w pary”, wyd. harmonia)

AAC ( Oliwia)
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ROZCIĄĆ OBRAZKI WZDŁUŻ CZARNEJ LINII. NASTEPNIE POMÓŻ DZIECKU DOPASOWAĆ
KOLORY CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ PORY ROKU PRZYPINAJĄC KLAMERKĘ DO OPDOWIEDNIEGO POLA Z KOLOROWYM
KÓŁKIEM.

(ZIELONY)

(ŻÓŁTY)

(BRĄZOWY)

(BIAŁY)

Logopedia (Zuzanna, Oliwia, Jagoda)
Ćwiczenia apexu,dorsum i labii-czyli czubka języka, języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek K.G.Horaz utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg. Wskazówek, które
obecnie przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek wypowiadają, czy mówią
dobrze, czy też nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory systematycznie.
1. Aby prawidłowo używać głosek, lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich, bądź ćwiczyć
jedynie dziecku mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy pamiętać, ze ĆWICZENIA PODSTAWĄ
PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE.
2. Pokazujemy dziecku jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz jamy
ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy trzy razy
dziennie. Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę
samemu wspomóc pracę języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrzpokazać jak połykamy język. Dzieciom bez ruchomości dorsum-języka sami wykonujemy te ćwiczenia.
3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i przetrzymujemy
chwilę-5 razy.
4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją sami domykamy
wargi i ściskamy kilkakrotnie.
5. Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i
próbować unosić do góry.
6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-dzieci, które mają
problem dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki, dać rurkę do buzi i niech
próbuje naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać usta, aby
chociaż dwa razy oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można wszędzie
dostać i pokazać jak się kręci dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie potrafią
proszę kupić piłeczkę taką małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po twarzy
pomasować dziecko po policzkach, dookoła warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też relaksacja
dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia obecne z poprzednimi. Każdego dnia ćwiczyć warto.
To rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie poznawczych.
Twardochleb Zofia-logopedia

