DRODZY RODZICE!
W OSTATNIM TYGODNIU NAUKI TEATEM BĘDĄ ZBLIŻAJĄCE SIĘ WAKACJE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ICH
TRWNIA. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM WSKAZÓWKI JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM NAWIĄZUJĄC DO POSZCZEGÓLNYCH
TEMATÓW DNIA.

Poniedziałek 22.06.2020
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.
22 CZERWIEC 2020 ROK
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: WAKACJE NAD WODĄ
POGODA

LATO

Zajęcia rozwijające komunikacje ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia)
ZADANIE 1.
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO ODCZYTAŁO/ODSŁUCHAŁO POLECENIA I WYKONAŁO NASTĘPUJĄCE
ZADANIA.
1.POWIEDZ/

POKAŻ ,GDZIE POJADĄ DZIECI NA WAKACJE ?

2.POŁĄCZ DZIECI Z ODPOWIEDNIM OBRAZKIEM
3.POKAŻ DZIECI, KTÓRE WAKACJE SPĘDZĄ NAD WODĄ ( MORZE, JEZIORO)
4.POKŻ DZIECKO, KTÓRE WAKACJĘ SPĘDZI W GÓRACH
5.WYTNIJ WYRAZY Z DOŁU STRONY .PRZECZYTAJ/ODSŁUCHAJ .PRZYKLEJ
POD ODPOWIEDNIMI OBRAZKAMI.
6. ZAZNACZ NIEBIESKIM KOLOREM ,MIEJSCE GDZIE BĘDZIESZ SPĘDZAĆ
WAKACJE.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Oliwia, Jagoda, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO OBEJRZAŁO FILM PRZEDSTAWIAJĄCY BEZPIECZNE WAKACJE NAD WODA.
https://youtu.be/0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
PROSZĘ, ABY DZIECKO NAMALOWAŁO SAMODZIELNIE OBRAZEK PRZEDSTAWIAJĄCY WAKACJE NAD WODĄ (MORZE,
JEZIORO, RZEKA).
WTOREK 23.06.2020
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.
23 CZERWIEC 2020 ROK
WTOREK
TEMAT: WAKACJE W GÓRACH
POGODA

WIOSNA

Zajęcia rozwijające komunikowanie się ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Zadanie 1.
DROGI RODZICU!
PROSZĘ , ABY DZIECKO ZAZNACZYŁO OBRAZEK PRZEDSTAWIAJĄCY GÓRY.

PROSZĘ ,ABY DZIECKO POKOLOROWAŁO DROGĘ, KTÓRA PROWADZI W GÓRY.

PROSZĘ,ABY DZIECKO OBEJRZAŁO FILM O BEZPIECZNYCH WAKACJACH W GÓRACH.
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
ŚRODA 24.06.2020
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.
24 CZERWIEC 2020 ROK
ŚRODA
TEMAT: NUMERY ALARMOWE
POGODA

LATO

DROGI RODZICU!
PROSZĘ ABY DZIECKO POŁĄCZYŁO ZDJĘCIA I NUMERY TELEFONÓW , KTÓRE DO SIEBIE PASUJA
.

PROSZĘ ,ABY DZIECKO WPISAŁO DOZESZYTU NUMER ALARMOWY.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO WYKLEIŁO BIBUŁĄ , WYCINANKA , MATERIAŁE LUB WEŁNĄ ALARMOWY NUMER 112.

PROSZĘ ,ABY DZIECKO OBEJRZAŁO FILM O NUMERACH ALARMOWYCH.
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk
https://www.youtube.com/watch?v=vJFykFWgWsw
https://www.youtube.com/watch?v=vJFykFWgWsw
CZWARTEK 25.06.2020
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.
25 CZERWIEC 2020 ROK
CZWARTEK
TEMAT: BĄDŹ BEZPIECZNY PODCZAS WAKACJI !!!
POGODA LATO
Zadanie 2.
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO UŁOŻYŁO ZDANIA Z ROZSYPANKI A NASTĘPNIE WKLEIŁO JE DO
ZESZYTU.

Zajęcia rozwijające kreatywność (Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
DROGI RODZICU!
PROSZĘ ,ABY DZIECKO UMIEŚCIŁO RZECZY W WALIZCE,KTÓRA ZABIERZE NA WAKACJE. ZACHĘCAM DO
ZMOBILIZOWANIA DZIECKA DO BRANIA CZYNNEGO UDZIAŁU W PAKOWANIU NIEZBĘDNYCH RZECZY NA WAKACYJNY
WYJAZD.

26.06.2020 piątek- Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
DRODZY RODZICE,DROGIE DZIECI!!!
ŻYCZĘ WAM UDANYCH, BEZPIECZNYCH I PEŁNYCH RADOŚCI WAKACJI!!! DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ ZA WSPÓŁPRACE I
ZAANGAŻOWANIE ORAZ TRUD WŁOŻONY W PROCES ZDALNEGO NAUCZANIA !
Bezpiecznych wakacji!!!
Wychowawczyni

Religia
KATECHEZA 1
TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie
z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny
sposób opiekowali się nimi.
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był
bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.
Lubię chodzić do kościoła
Bo w nim jest tak pięknie
Każdy przyjdzie, to się żegna
I zaraz uklęknie
W tym kościele świateł wiele
I grają organy,
Bo tu mieszka nasz Przyjaciel,
Jezus ukochany.
O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz.
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której należymy my,
nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie
dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani,
siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia.
Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej
choroby przyjść do kościoła.
Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8
Zadanie Dowiedz się pod jakim wezwaniem jest Twój kościół
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!

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA - poniedziałek, wtorek
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 inaczej niż 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 dziś ekwipunek 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 raz wspólnie śpiewając refren 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 to zagadki 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 wycina sylaby 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.

Wychowanie fizyczne
22.06.2020r 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
23.06.2020r. 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.)

24.06.2020r. 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
– „ŚWIATŁO CZERWONE” – zatrzymać się z piłką
– „ŚWIATŁO ŻÓŁTE” – przygotowanie do prowadzenie piłki (bieg w miejscu przy piłce)
– „ŚWIATŁO ZIELONE” – prowadzenie piłki.
Koszykówka naziemna
Pomysł na zabawę także w domu. Do gry potrzebny będzie kosz na zabawki lub wiaderko. Stojąc w wyznaczonym
miejscu (nie przekraczając wyznaczonej linii) staramy się na zmianę z dzieckiem trafiać piłką do pojemnika.
Doskonale sprawdzą się tutaj również małe piłeczki (jak w basenikach z piłkami) lub nawet zwykłe klocki podzielone
na kolory. Rodzic i dziecko oddaje 10 rzutów do pojemnika (każdy ma inny kolor piłeczek), a potem odbywa się
komisyjne liczenie ilości trafień danego koloru.
25.06.2020r. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji. Włączcie ulubioną
muzykę. Powtórzcie każde ćwiczenie. Milej zabawy

bieg w miejscu -1min.
bieg w miejscu, dotykamy stopą o pośladki

podnosimy nogę w przód do góry

krążymy bioderkami

skrętoskłony, dotykamy prawą ręką lewej nogi i na odwrót.

Kółko plastyczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Dzień dobry. To już ostatnie nasze spotkanie. Cieszę się, że braliście aktywny udział w zajęciach kółka plastycznego. Wasze prace
zawsze cieszyły moje oczy. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanych wakacji.
Temat ostatniego kółka to „Wakacje”. Proszę narysujcie, co byście chcieli zrobić podczas wakacji (może to być coś nierealnego,
to mają być marzenia, raz sobie pozwólcie, a co). Życzę przyjemnej pracy i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Beata Markulak

Rewalidacja (Zuzanna) wtorek
DROGI RODZICU!
PROSZĘ,ABY DZIECKO SPOJRZAŁO NA ILUSTRACJĘ I ODPOWIEDZIALO NA PYTANIE. PROSZĘ SPYTAĆ DZIECKO
PODCZAS ZAPLANOWANYCH WSPÓLNYCH ZAKUPÓW ,CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ.

Rewalidacja (Zuzanna) czwartek
DROGI RODZICU!
PROSZĘ, ABY DZIECKO ODCZYTAŁO PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ A NASTĘPNIE PODCZAS NAJBLIŻSZYCH ZAKUPÓW
SPRÓBOWAŁO WYKONAĆ PONIŻSZE ZADANIA. ŻYCZĘ POWODZENIA!!!

Rewalidacja ( Zuzanna) 22.06.2020
ZUZIU, PRZECZYTAJ POLECENIA I WYKONAJ JE.

ZUZANNA M.-23.06.2020r.
Rodzicu, wydrukuj dziecku kartę z zadaniem.
1. PRZECZYTAJ UWAŻNIE TEKST, POKOLORUJ RYSUNEK I ODPOWIEDZ NA PYTANIA.

Rewalidacja (Zuzanna, Jagoda) 24.06.2020
Rodzicu, przeczytaj dziecku poniższy tekst. Przygotuj pocztówkę i pomóż dziecku ją zaadresować do osoby , która ją
otrzyma. W pierwszej kolejności omówcie wspólnie, gdzie napisać adres, pozdrowienia i gdzie przykleić znaczek.
Poniżej zamieszczone są pozdrowienia, które dziecko powinno przepisać na kartkę . Zachęcam także do napisania
własnych pozdrowień.

1. ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. CZAS WAKACJI TO CZAS ODPOCZYNKU I
RELAKSACJI. W TYM CZASIE KAŻDY Z NAS PAMIĘTA O OSOBACH KTÓRE
LUBI I ZA KTÓRYMI TĘSKNI.
CO MOŻNA ZROBIĆ ABY SPRAWIĆ KOMUŚ TAKIEMU PRZYJEMNOŚĆ?
NAJCZĘŚCIEJ WYSYŁA SIĘ WTEDY POCZTÓWKĘ Z POZDROWIENIAMI.
DZIŚ PRZYPOMNIMY SOBIE JAK NAPISAĆ POCZTÓWKĘ I JAK JĄ
WYSŁAĆ?
PRZYJRZYKJ SIĘ, W JAKI SPOSÓB ZAADRESOWAĆ POCZTÓWKĘ
TU
PRZYKLEJAMY
ZNACZEK

KUPIONY NA
POCZCIE
W TYM MIEJSCU
PISZEMY
POZDROWIENIA
TUTAJ
WPISUJEMY
ADRES OSOBY
DO KTÓREJ
WYSYŁAMY
POCZTÓWKĘ

OTO PRZYKŁADOWA POCZTÓWKA, KTÓRĄ MOŻNA ZAKUPIĆ W KAŻDYM
KIOSKU LUB NA POCZCIE

Rewalidacja (Oliwia)
OLIWIA B. – 22.06.2020r.
Rodzicu, przeczytaj dziecku poniższy tekst. Przygotuj pocztówkę i pomóż dziecku ją zaadresować do osoby , która ją otrzyma. W pierwszej
kolejności omówcie wspólnie, gdzie napisać adres, pozdrowienia i gdzie przykleić znaczek. Poniżej zamieszczone są pozdrowienia, które dziecko
powinno napisać po śladzie (zachęcam także do napisania własnych pozdrowień). Rodzicu napisz ołówkiem na pocztówce poniższe lub własne
pozdrowienia, a dziecko poprawi je pisakiem po śladzie.

1.
ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE. CZAS WAKACJI TO CZAS ODPOCZYNKU I RELAKSACJI. W TYM CZASIE
KAŻDY Z NAS PAMIĘTA O OSOBACH KTÓRE LUBI I ZA KTÓRYMI TĘSKNI.
CO MOŻNA ZROBIĆ ABY SPRAWIĆ KOMUŚ TAKIEMU PRZYJEMNOŚĆ? NAJCZĘŚCIEJ WYSYŁA SIĘ WTEDY
POCZTÓWKĘ Z POZDROWIENIAMI. DZIŚ PRZYPOMNIMY SOBIE JAK NAPISAĆ POCZTÓWKĘ I JAK JĄ WYSŁAĆ?
PRZYJRZYKJ SIĘ, W JAKI SPOSÓB ZAADRESOWAĆ POCZTÓWKĘ

TU
PRZYKLEJAMY
ZNACZEK

KUPIONY NA
POCZCIE
W TYM MIEJSCU
PISZEMY
POZDROWIENIA
TUTAJ
WPISUJEMY
ADRES OSOBY
DO KTÓREJ
WYSYŁAMY
POCZTÓWKĘ

OTO PRZYKŁADOWA POCZTÓWKA, KTÓRĄ MOŻNA ZAKUPIĆ
W KAŻDYM KIOSKU LUB NA POCZCIE.

NAPISZ PO ŚLADZIE PONIŻSZE POZDROWIENIA

(lub napisz własne z pomocą rodzica).

PAMIETAJ, ABY SIĘ PODPISAĆ IMIENIEM POD POZDROWIENIAMI.

SERDECZNE POZDROWIENIA PRZESYŁAM Z RODZINNEJ MIEJSCOWOŚCI
…………..(wpisz nazwę swojej miejscowości).
…………………
Podpis
Z POMOCĄ RODZICA WYŚLIJ POCZTÓWKĘ . PAMIĘTAJ O ZAKUPIE I PRZYKLEJENIU ZNACZKA.
WRZUĆ JĄ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ.

Rewalidacja (Jagoda, Oliwia)

Drodzy rodzice proszę Was o pomoc w wykonaniu razem z Waszym dzieckiem masy mydlanej, która jest dobrym
pomysłem na nudę, ale i doskonałym ćwiczeniem rozwijającym koncentrację uwagi i motorykę małą.
Jak zrobić masę mydlaną – przepis:
1 szklanka mydła w płynie
połowa kilograma mąki ziemniaczanej.
Wykonanie masy: do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, następnie dodajemy mydło. Wszystko razem mieszamy.
Dobrej zabawy.
Rewalidacja ( Jagoda) 24.06.2020

Przeczytaj polecenia i wykonaj zadania.
1. POKOLORUJ NA NIEBIESKO DRUGĄ I OSTATNIĄ CHMURĘ.

POKOLORUJ NA NIEBIESKO PIERWSZĄ I TRZECIĄ CHMURKĘ

POKOLORUJ NA NIEBIESKO DRUGĄ CHMURKĘ, LICZĄC OD PRAWEJ STRONY.

ILE POKOLOROWAŁAŚ WSZYSTKICH CHMUREK? ……………………………………………
ILE CHMUREK NIE POKOLOROWAŁAŚ? ………………………………………………………
KTÓRYCH CHMUREK JEST WIĘCEJ? NIEBIESKICH CZY BIAŁYCH? …………………………………………………………..
2. Przeczytaj zdania i przepisz je do zeszytu.

ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE.
MOI KOLEDZY WYJADĄ W GÓRY LUB NAD MORZE.
ZOBACZYMY SIĘ DOPIERO WE WRZEŚNIU.

Rewalidacja ( Jagoda)
Temat: Wakacyjne powtórki matematyczne.
Rodzicu, pomóż odczytać polecenia dziecku i treści zadań, jeśli to konieczne.
1) Wykonaj obliczenia. Możesz korzystać z liczydła lub kalkulatora.

12+8= ..........

5+2= ..........

10+2= ..........

2+18= ..........

10+8= ..........

6+6= ..........

5+6= ..........

5+7= ..........

14+3= ..........

7+9= ..........

7+1= ..........

17+2= ..........

2) Rozwiąż zadania tekstowe.
Maja ma 10 lizaków, a jej młodszy brat Tomek 6. Ile lizaków mają razem? Napisz odpowiednie działanie. Zrób
ilustrację do zadania.

Odpowiedź: Razem mają .............................................. lizaków.
Marzena ma 11 piłek, jej starsza siostra Ola o 1 więcej. Ile piłek ma Ola? Napisz odpowiednie działanie. Zrób
ilustrację.

Odpowiedź: Ola ma …………..piłek.

Tosia ma 6 lalek, jej starsza siostra Basia o 3 więcej. Ile lalek ma Basia? Napisz odpowiednie działanie. Zrób ilustrację.

Odpowiedź: Basia ma ……………………………… lalek.

AAC (Oliwia, Zuzanna)

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 !

LOGOPEDIA (Zuzanna, Oliwia, Jagoda)

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, że zaburzone złożone rozumienie i należy wyćwiczać-a
większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma zaburzone. Dzieci nie chodząceproszę 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, że 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.

