TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO ZIEMI.
DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 15.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZIEMIA MOJĄ PLANETĄ.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek. Rodzic pomaga
w narysowaniu na kartce buźki, którą dziecko wskazało.

1. POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

 

NARYSUJ NA KARTCE BUŹKĘ KTÓRĄ WSKAZAŁEŚ.

Rodzic układa przed dzieckiem wycięte napisy z nazwami dni tygodnia. Dziecko układa dni tygodnia według
kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień tygodnia. Rodzic czyta dziecku polecenia.

2. UŁÓŻ DNI TYGODNIA. POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzic czyta dziecku polecenie. Następnie rodzic ustnie opisuje dziecku, wygląd planety na obrazku. Drogi rodzicu
zwrócić uwagę dziecka na kolory naszej planety.

1. PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI. TO JEST NASZA PLANETA „ZIEMIA”.

Rodzic czyta polecenie. Zachęca dziecko do odnalezienia planety, o której opowiadał dziecku.
2. ODSZUKAJ I WSKAŻ NA ILUSTRACJI PLANETĘ „ZIEMIĘ”.

Rodzic kładzie przed dzieckiem zapisane na kartce hasło: „PLANETA ZIEMIA”. Rozsypuje przed dzieckiem
wycięte litery i prosi dziecko o ułożenie z rozsypanych liter hasła: „PLANETA ZIEMIA” (wg wzoru). Rodzicu
pamiętaj, żeby wycięte litery były duże i napisane drukiem.
3.UŁÓŻ Z LITER HASŁO „PLANETA ZIEMIA”.
Zadanie dla Adama
Drogi rodzicu. Dziecko samodzielnie czyta polecenie i wiersz. Następnie udziela odpowiedzi na pytania,
które są zapisane pod poleceniem. Chwal dziecko, za każdy etap wykonanego zadania.
4. PRZECZYTAJ WIERSZ I ODPOWIEDZ NA PYTANIE.
-ILE PLANET KRĄŻY WKOŁO SŁOŃCA?
-JAK NAZYWAJĄ SIĘ TE PLANETY?
-JAK NAZYWA SIĘ PLANETA NA KTÓREJ MIESZKASZ?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, narysuj na kartce kontur naszej planety. Daj dziecku kawałki kolorowego papieru (niebieski,
zielony, biały). Poproś dziecko, aby podarło papier na kawałeczki, a następnie wykleiło nimi kontur
planety. Oczywiście pomóż dziecku, gdy będzie miało problem z wykonaniem czynności.
1. WYKLEJ KONTUR NASZEJ PLANETY- ZIEMI, KAWAŁKAMI KOLOROWEGO PAPIERU.

RELIGIA / Katecheza 1
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie! W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze
Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy
między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją,
Aniołami i Świętymi.
Zadanie dla chętnych Uczniów! Zastanów się i odpowiedz lub napisz:
Gdzie spotykamy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem?
Drodzy Uczniowie! Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk
Drogi Uczniu!

Opowiedz Rodzicom, co zapamiętałeś z obejrzanego filmu.

Zachęcam Rodziców i Dzieci do modlitwy za osoby starsze, chore, oraz o powstrzymanie epidemii
koronawirusa. Pomocą będzie poniżej zamieszczony link
prezentacji
Drogi Krzyżowej.
https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=share&fbclid=IwAR0pPy3RGXn6s8UBbZxNKFXf-CSE_ovR-SE8fn4JUbmiLgZeK8MWC_uoJI
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15.04.2020r.

Temat: Zabawy przy muzyce.
Gotowi na dzisiejszą zabawę? Zaczynamy? Proszę rodziców o przeczytanie poleceń
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji. Włączcie
ulubioną muzykę. Powtórzcie każde ćwiczenie 10 razy, do ćwiczenia nr 3 użyjcie krzesła, bądź schodów.
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ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy instrumenty smyczkowe-skrzypce - środa
RODZICU, ZRÓB POSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS ZAJĘĆ
I PRZEŚLIJ NA KONTAKT WYCHOWAWCY.

1.

RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy...
Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – pokazujemy na
twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi , podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci...

4.

RODZICU, jeżeli masz możliwość połączenia się z Internetem, kliknij w poniższy link
https://www.youtube.com/watch?v=wV1eV9cZ6iQ
Oglądnijcie i posłuchacie z dziećmi krótki filmik… zwróćcie uwagę, jakie dźwięki wydają skrzypce, w jaki sposób
dziewczynka trzyma skrzypce podczas grania, zwrocie uwagę, jak wygląda smyczek.
DRODZY RODZICE KACPRA – Przeczytajcie wolno poniższy tekst a Kacper w trakcie czytania pokazuje
zaznaczone na ilustracji elementy instrumentu
3. Drodzy RODZICE …Wszystkie zadania, jakie przygotowałam wykonujcie razem z dzieckiem. Zadania nie sa
trudne
Przeczytajcie dziecku poniższy tekst. W trakcie czytania, dziecko odszukuje poszczególne elementy
skrzypiec.

Skrzypce należą do grupy instrumentów smyczkowych. Są najmniejszym i najwyżej
brzmiącym instrumentem smyczkowym. Skrzypce mają 4 struny, na których gra się za
pomocą smyczka. Dlatego grupa nazywa się grupą instrumentów smyczkowych.

Smyczek,jest to sprężysty drewniany kij, na którym zamocowane jest pasmo włosia
końskiego. Skrzypek opiera instrument na lewym ramieniu, przytrzymując brodą.
W prawej ręce trzyma smyczek, którym ciągnie po strunach.

Poniższa ilustracja przedstawia instrumenty smyczkowe, od najmniejszego do największego.
Dziecko wskazuje najmniejszy instrument – skrzypce. KACPER zaznacza ten instrument na kartce

ZADANIE DLA ADAMA Drodzy Rodzice, jeżeli macie możliwość, proszę wydrukować poniższą ilustrację.
Obrazek różni się 3 szczegółami, ADAM popatrz uważnie i wskaż je i zaznacz. (Proszę zachować do powrotu do
szkoły)

Kacper L. Hubert C. – rewalidacja indywidualna 15.04.2020
Temat: Dbam o swoje zdrowie. Dobieranie właściwego stroju do pogody.
Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować: drewniany tłuczek, plastikową miskę, pompon na nitce (może
być od czapki), fotografie dziecka w stroju zimowym i stroju letnim.
1. Proszę dwa, trzy razy przeczytać dziecku wierszyk:
B. Forma: Spacer
Wiosna piosenkę
dzisiaj śpiewała,
na spacer wszystkie
dzieci zabrała.
Bez ciepłych butów,
czapek zimowych,
rękawic, szali,
kurtek puchowych.
Jasne słoneczko
im przygrzewało,
świeżą zielenią
wkoło pachniało.
2. Zabawa w spacer – reagowanie na zmiany tempa.
Rodzic wystukuje rytm w różnym tempie. Dziecko idzie za Rodzicem zmieniając tempo marszu zgodnie z
rytmem bębenka.
3. Proszę pokazać dziecku jego zdjęcia i spróbować określić czy ubrania, w których są na fotografiach to
odpowiedni strój na wiosnę.
4. Proszę poprosić dziecko, aby przyniosło ze swojej szafy taką garderobę, która nadaje się do ubrania na
spacer wiosną.
5. Ćwiczenie oddechowe.
Dziecko otrzymuje wykonane z włóczki „pomponiki” (takie jak na czapkach) zawieszone na nitkach.
Trzymając za nitkę dmuchają wprawiając je w ruch.
Pani Gosia

KACPER L. HUBERT C. - AAC
DROGI RODZICU ! POPROŚ DZIECKO, ABY POŁĄCZYŁO PASUJĄCE DO SIEBIE SYMBOLE Z OBRAZKAMI NAZYWAJ
OBRAZKI,DAJ DZIECKU CZAS NA JEGO EKSPRESJĘ SŁOWNĄ .POCHWAL ZA CHĘCI I WYPOWIEDZIANE SŁOWA .
NASTĘPNIE POPROŚ , ABY NARYSOWAŁO KILKA DUŻYCH I KILKA MAŁYCH KÓŁ ,A POTEM NIECH NARYSUJE KOŁA W
LINIACH POZIOMYCH I PIONOWYCH ,ROZSTAWIONYCH NA OKOLO 10 CM

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO ZIEMI.
DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK 16.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SADZIMY DRZEWKO DLA ZIEMI.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Głośno przeczytaj dziecku polecenia. Pomóż w przygotowaniu śniadania.
Nie wyręczaj, tylko nakieruj. Pamiętaj, że wasze dziecko potrafi z niewielką pomocą nakryć do stołu przed
śniadaniem. Świetnie radzi sobie również z myciem kubka i talerza oraz wycieraniem stołu.
1. PRZYGOTUJ Z POMOCĄ MAMY ŚNIADANIE.
-NAKRYJ DO STOŁU.
-KULTURALNIE SPOŻYWAJ POSIŁEK.
-PO ŚNIADANIU UMYJ TALERZ I KUBEK .
-POWYCIERAJ STÓŁ.
-UMYJ ZĘBY.
Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek. Rodzic pomaga
w narysowaniu na kartce buźki, którą dziecko wskazało.

2. POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

Rodzic układa przed dzieckiem wycięte napisy z nazwami dni tygodnia. Dziecko układa dni tygodnia według
kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień tygodnia. Rodzic czyta dziecku polecenia.
3. UŁÓŻ DNI TYGODNIA. POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ.
Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta: Jaka jest pogoda? Dziecko wskazuje na obrazku lub odpowiada na
pytanie.
4. POPATRZ PRZEZ OKNO I POKAŻ NA OBRAZKU LUB POWIEDZ JAKA JEST POGODA?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzic czyta dziecku polecenie .
1. POKAŻ NA OBRAZKU, GDZIE JEST NASZA PLANETA ZIEMIA? CO NA NIEJ ROŚNIE? DRZEWA!!!

Rodzicu! Miło by było, gdyby dziecko razem z Tobą posadziło małe drzewko przed domem lub na działce. Jeśli to
jest niemożliwe, może to być kwiatek. Zamiast sadzenia, możesz również poprosić dziecko, by wykleiło narysowany
na kartce kontur drzewa (może być plasteliną lub kawałkami podartej bibuły). Przygotuj razem z dzieckiem pomoce
potrzebne do wykonania zadania.
2. Z OKAZJI ŚWIĘTA ZIEMI, WSPÓLNIE Z RODZICEM POSADŹ DRZEWKO LUB KWIATEK. MOŻE TO BYĆ PRZED
DOMEM LUB NA DZIAŁCE.

Rodzicu, przeczytaj dziecku poniższą informację. Poproś dziecko, aby wskazało palcem wszystkie koła na
obrazku. Pamiętaj, chwal i nagradzaj. Doceniaj nawet najmniejsze postępy dziecka.
3. ZIEMIA JEST NASZĄ PLANETĄ. JAKĄ FIGURĘ GEOMETRYCZNĄ PRZYPOMINA CI NASZA PLANETA? TAK TO
KOŁO. WSKAŻ NA ILUSTRACJI PONIŻEJ WSZYSTKIE KOŁA.

W-F

16.04.2020r.

Temat: Każdy jest kowalem swojego losu- tworzymy makietę talerza zdrowia.
Proszę rodziców/ opiekunów o przeczytanie dzieciom polecenia i ewentualnej pomocy podczas tworzenia pracy..
Moi drodzy jak zauważyliście poruszamy tematy dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej odpowiednich nawyków
żywieniowych. Dzisiejszym zadaniem będzie wykonać makietę talerza zdrowia, można to zrobić w następujący
sposób:
1. Wytnij z papieru talerz, bądź użyj jednorazowego jeśli go posiadasz
2. Na talerzu umieść produkty które uważasz że są zdrowe np.: hamburgery, coca-cola, cukierki - taki żarcik
3. Produkty możesz wyciąć z gazetek promocyjnych czy gazet, wydrukować , ulepić z plasteliny, narysować
4. Najbardziej oryginalne prace zostaną nagrodzone po powrocie do szkoły
Niżej przedstawiam przykłady takich zdrowych talerzy. Milej pracy.

Hubert C.-SI
Czwartek godz.10.00-11.00
Propozycje ćwiczeń:
1.Przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą w pozycji na brzuchu.
2. Przechodzenie po gazetach rozłożonych po całym pomieszczeniu.
3. Słuchanie muzyki , lokalizowanie źródła dźwięku.

ADAM Ł.- LOGOPEDIA (CZWARTEK 16.04)
Drodzy Rodzice-u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi, języka,
policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, sylabę i wyraz.
Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie poćwiczyć sadzając
dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że ćwiczenia pozostałych funkcji typu
rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi
ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie szkoły w pliku ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić
internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/.
Zeszyt- Sylaby i rzeczowniki część I-słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze mówiące
utrwala słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo
dobra rehabilitacja oraz ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu,
mowy, koordynacji słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy
dziecko mówi dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji
jeśli macie Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon powtarza

za Wami chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi mieć dźwięk
jednak, żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji dla WAS mamy-abyście wiedziały praktycznie
jak poćwiczyć z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie prawidłowo wymawiać.
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby górne z
dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnie-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,
następnie-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie
DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD.
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę, potem
w sylabie i w wyrazie u kogo się da.
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO
S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA
S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE
S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU
Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów
dwusylabowych wtedySO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO
Następnie SO – SO – SO - SO
CO – CO – CO – CO - CO
ZO – ZO – ZO - ZO
DZO – DZO – DZO - DZO
SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO
CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA
Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać uwagę na
poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych głosek, bo często
właśnie dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język.
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce SZ
natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie Panie
pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu.
Pozdrawiam.
Twardochleb Zofia-neurologopeda
HUBERT C.-LOGOPEDIA (CZWARTEK 16.04)
Szanowna Pani- mam propozycję wyćwiczania rozpoznawania, rozumienia, myślenia, przetwarzania
słuchowego o którym pisałam wcześniej, Dzieci słabo mówiące oraz te ,które nigdy mówić nie będą prócz
metod alternatywnej komunikacji, mogą jak każde inne nawet zdrowe dziecko ćwiczyć w/w funkcje, które
to znajdują się w poszczególnych płatach W MÓZGU-więc naprawdę warto internetowo zakupić bardzo
tanio dwie książeczki z serii Słucham i uczę się mówić-zeszyt Wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz sylaby i
rzeczowniki I część-II część wystarczy tak wpisać w internecie. Jeśli macie w domu słuchawki to super, jeśli
nie też można naprawdę za małe fundusze zakupić-a będzie to Wam służyć co najmniej na dwa lata. My w
tych ćwiczeniach z tych zeszytów stymulujemy funkcje dzieciom powyższe. zwłaszcza dzieci niemówiące.
Mama pokazuje dziecku obrazki z ćwiczenia np. Sylaby i rzeczowniki -dziecko niemówiące u którego nie
ma szans na uzyskanie mowy- patrzy i kojarzy obraz z tym, co słyszy-ćwiczy tym samym rozumienie-płat
skroniowy, rozpoznawanie-skroniowo-ciemieniowy ogólnie ujmując, myślenie, uwagę, koncentrację oraz
o dziwo leksję !!! TO BARDZO WAŻNE DLA TYCH DZIECI-JEŚLI BĘDZIE PROBLEM JA ZAKUPIĘ PANIOM TEN
ZESZYT-proszę potwierdzić mailowo, czy zakupią Panie ,czy ja mam to zrobić. To naprawdę bardzo ważne,
bo te dzieci -myślą i ich mózg też pracuje, a oprócz AAC-czyli alternatywnej komunikacji muszą mieć

styczność z faktyczną komunikacją przynajmniej lektora./jest tam płyta/. Proszę dodatkowo wejść na
program bezpłatny w telefonie LETM TALK-to bezpłatna metoda wspomagająca komunikację-można ją
własnymi zdjęciami wspomóc. Ta metoda jest równie dobra dla dzieci które mają w płacie skroniowym
zaburzone rozumienie proste, złożone oraz niekiedy sytuacyjne.
Twardochleb Zofia-neurologopeda
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ŚWIĘTO ZIEMI.
DZIEŃ TYGODNIA: PIĄTEK 17.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: CHRONIMY ZIELEŃ. SPRZĄTANIE ŚWIATA.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Zachęć dziecko do pomocy w przygotowaniu śniadania. Po skończonym śniadaniu, poproś dziecko,
żeby wytarło stół. Nie wyręczaj, tylko nakieruj.
1. PRZYGOTUJ ŚNIADANIE.
Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek. Rodzic pomaga
w narysowaniu na kartce buźki, którą dziecko wskazało.
2. POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ? NARYSUJ NA KARTCE BUŹKĘ, KTÓRĄ WSKAZAŁEŚ.

Rodzic układa przed dzieckiem wycięte napisy z nazwami dni tygodnia. Dziecko układa dni tygodnia według
kolejności i pokazuje dzisiejszy dzień tygodnia. Rodzic czyta dziecku polecenia.
3. UŁÓŻ DNI TYGODNIA. POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ.
Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta: Jaka jest pogoda? Dziecko wskazuje na obrazku lub odpowiada na
pytanie.
4. POPATRZ PRZEZ OKNO. POKAŻ NA OBRAZKU/ POWIEDZ JAKA JEST POGODA?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzic czyta dziecku poniższe zdania, a następnie czyta polecenie.
1. Przyjrzyj się obrazkom i pokaż na którym obrazku ZIEMIA jest wesoła.

WESELI SIĘ NASZA PLANETA ZIEMIA, KIEDY O NIĄ DBAMY I ZAWSZE PO SOBIE SPRZĄTAMY.



SMUTNA JEST NASZA PLANETA ZIEMIA, GDY JĄ BRUDZMY.

Drodzy rodzice. Ponieważ nie mamy możliwości wyjścia na dwór w tym trudnym dla nas czasie i wzięcia udziału w
akcji „Sprzątanie Świata”, zatem zwracam się do was o wykonanie zadania w domu. Zachęćcie dziecko do
uporządkowania swoich zabawek. Możecie wybrać też inny wariant: przygotujcie dziecku różne rzeczy np.:
plastikowe butelki, kartki, puszkę itp. i poproście, aby posegregowało je z wami. Pamiętajmy oczywiście , że plastik
osobno, papier osobno itd. Możecie później wynieść posegregowane rzeczy do odpowiedniego kosza.

2. ZRÓB PORZĄDEK W SWOJEJ SZUFLADZIE Z ZABAWKAMI I POSEGREGUJ JE NA TE, KTÓRE SĄ JESZCZE
SPRAWNE I TE KTÓRE SĄ DO WYRZUCENIA. NASTĘPNIE ZEPSUTE ZABAWKI WRZUĆ DO ODPOWIEDNIEGO
POJEMNIKA.

RELIGIA / Katecheza 2
Temat: Jezus żyje i jest z nami!
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
Symbolami Zmartwychwstania są:

PASCHAŁ- to świeca używana w liturgii,
święcona w czasie Nocy Paschalnej, zapalana
w okresie Wielkanocnym.

BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ Z
KRZYŻEM-oznacza triumf nad męką śmiercią
Jezusa Chrystusa oraz pełne chwały
Zmartwychwstania

FIGURKA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
JEZUSA-wyraża prawdę o zwycięstwie
Chrystusa nad śmiercią .Podniesiona ręka
Pana Jezusa symbolizuje zwycięstwo.

KRZYŻ Z CZERWONĄ STUŁĄ-zawieszona na
krzyżu stuła przypomina, że Jezus jest
Najwyższym Kapłanem a jego krzyżowa śmierć
jest najdoskonalszą ofiarą.

Poniżej zamieszczam link do piosenki ,, Bóg nie umarł, Jezus żyje”
https://www.youtube.com/watch?v=sMFKnxZyHJE
Jest to piosenka inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie , z pomocą Rodziców, starszego
rodzeństwa ,modlić się tańcząc w rytm melodii i słów piosenki.
Moi Drodzy!
Proszę ,żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce
podpisując swoim imieniem.

Adam Ł.- rewalidacja indywidualna 17.04.2020
Temat: Ukierunkowane wypowiedzi na temat zagrożeń dla środowiska spowodowanych przez człowieka, na
podstawie zdjęć.

Witajcie Kochani!
Spieszę się z serdecznym podziękowaniem za wykonanie poprzednich zadań. Jesteście wspaniali!!!
Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Adamowi, a Adam powoli i z rozmysłem
wykonywał polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet.
2. W wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_25_124_p1

3. Polecenia dla Adama:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie.
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj obrazki, kliknij w głośniczki przy obrazkach i odsłuchaj.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Kliknij w głośniczek i posłuchaj wiersza.
7. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby „załadować” zadanie.
8. Kliknij w głośnik, aby odsłuchać polecenie.
9. Wykonuj zadania następnych stronach aż dojdziesz do końca tj. do pisania cyfry 10.
4. Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj
dzielnie!
Pani Gosia

KACPER L.-LOGOPEDIA (PIĄTEK 17.04)
Drodzy Rodzice-u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi, języka,
policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, sylabę i wyraz.
Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie poćwiczyć sadzając
dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że ćwiczenia pozostałych funkcji typu
rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi
ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie szkoły w pliku ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić
internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/.
Zeszyt- Sylaby i rzeczowniki część I-słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze mówiące
utrwala słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo
dobra rehabilitacja oraz ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu,
mowy, koordynacji słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy
dziecko mówi dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji
jeśli macie Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon powtarza
za Wami chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi mieć dźwięk
jednak, żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji dla WAS mamy-abyście wiedziały praktycznie
jak poćwiczyć z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie prawidłowo wymawiać.
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby górne z
dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnie-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,
następnie-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie
DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD.
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę, potem
w sylabie i w wyrazie u kogo się da.
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO
S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA
S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE
S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU
Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów
dwusylabowych wtedySO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO
Następnie SO – SO – SO - SO
CO – CO – CO – CO - CO
ZO – ZO – ZO - ZO
DZO – DZO – DZO - DZO
SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO
CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA
Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać uwagę na
poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych głosek, bo często
właśnie dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język.
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce SZ
natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie Panie
pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu.
Pozdrawiam.
Twardochleb Zofia-neurologopeda

Terapia ruchowa 17.04 Hubert
Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
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
1.

Opis ćwiczenia
Dziecko siedzi w siadzie
skrzyżnym( po turecku ).
Skłony głowy w bok (w prawo
i w lewo); skłony w przód i tył.

Ilość
powtórzeń
2 serie po 10
powtórzeń.

Uwagi
T - tułów
RR –ramiona
NN -nogi
LN - lewa noga

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Toczący pień. Dziecko leży na
podłodze z wyprostowanymi i
złączonymi nogami i RR w
górze .Dziecko przetacza się raz
w lewa stronę raz w prawa
stronę.
Kołyska. Dzieci zajmują
pozycję w przysiadzie.
Trzymając się kolan przetaczają
się na plecy, a następnie starają
się wrócić do przysiadu.
Dziecko siedzi w rozkroku.
Wykonuje skręt T w prawo
kładzie piłkę za swoimi plecami
i robi skłon T w lewo z zabiera
piłkę. ( raz w L raz w P)
Nie daj się trafić. Dziecko w
siadzie podpartym z ugiętymi
NN. Dziecko stara się nie
zostać trafionym piłką unosząc
biodra
Rzut woreczka za siebie.
Dziecko siedzi w siadzie
prostym. Palcami stóp trzymają
woreczek i wykonują
przetoczenie do leżenia na
plecach z jednoczesnym
uniesieniem nóg do pionu
rzutem woreczka.
Dziecko przekłada piłkę z ręki
do reki tak, aby krążyła wokół
bioder( w L i P stronę )

PN - prawa noga
2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń.

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń
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Siedzimy w siadzie skrzyżnym
„po turecku”. Dziecko
wykonuje wdech nosem, a
następnie silnie dmucha na
szarfę.

Ćw. oddechowe
5 powtórzeń

HUBERT C.-AAC (PIĄTEK 17.04)
INSTALACJA PROGRAMU LET ME TALK NA TABLECIE, TELEFONIE KOMÓRKOWYM.
Darmowa aplikacja typu AAC. Wspiera komunikację we wszystkich sferach życia, umożliwiając każdemu
komunikację z innymi. LetMeTalk jest finansowany poprzez dobrowolne darowizny.
LetMeTalk pozwala na ułożenie sekwencji obrazków, a następnie przekształca je w zrozumiałe zdanie.
Układanie zdań z obrazów nosi nazwę AAC (Augmentative and Alternative Communication Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna).
Baza obrazków wykorzystana w aplikacji LetMeTalk zawiera ponad 9,000 łatwych do zrozumienia
obrazów z systemu ARASAAC (http://arasaac.org). Dodatkowo można dodać własne obrazki z telefonu
lub tabletu, bądź też dodać zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu.
Do używania LetMeTalk nie jest wymagane aktywne połączenie internetowe ani aktywna sieć
komórkowa, dlatego aplikacji LetMeTalk można używać w prawie każdej sytuacji np. w szpitalach,
zakładach opieki zdrowotnej czy szkołach.
Instalacja:
1. Otwieramy sklep z aplikacjami dostępny na naszym telefonie komórkowym:

2.Wpisujemy w wyszukiwarce plików nazwę programu: LetMeTalk
3.Wybieramy wskazaną aplikację, następnie klikamy ikonę zainstaluj.
4.Po ukończonej instalacji klikamy okienko – otwórz i korzystamy z darmowej aplikacji.
DLA PANI UŻYTKU PRYWATNEGO:
1. Instalujemy na komputerze emulator Memu z linku:
https://www.memuplay.com/download.html
2. Po zainstalowaniu uruchamiamy program (na laptopie długo się uruchamia) i taj jak przy
pierwszym użyciu telefonu komórkowego konfigurujemy konto: wybieramy język, dodajemy
konto Google i czekamy na koniec konfiguracji.
3.Wyświetla nam się ekran jak w telefonie i instalujemy dowolne aplikacje.
4. Po każdym uruchomieniu emulatora aplikacje są zapamiętane.
Program zdecydowanie lepiej chodzi, jeżeli w biosie komputera włączona jest wizualizacja. Ale
bez tego też chodzi, tylko zdecydowanie wolniej.
Wszystko działa – sama sprawdziłam 

Adam Ł.- SI (Piątek 17.04)
Propozycje ćwiczeń:
1. Gniecenie gazet stopami.
2. Wyciągnie rąk w kierunku przedmiotu w górę.
3. Gimnastyka buzi- dmuchanie bez i przez kurkę ( słomkę) lekkiej piłeczki.
Kacper L.
Temat: WIOSNA
17.04.2020 (p. Agnieszka B.)
Drogi Rodzicu, na początku nazwij sam dwie pory roku : ZIMA, LATO. Powiedz: Zimą pada śnieg, jest zimno. Wiosną
kwitną kwiaty, śpiewają ptaki. Następnie poproś dziecko o wykonanie polecenia:
Pokaż, gdzie jest ZIMA?
Pokaż, gdzie jest WIOSNA?

Rodzicu, napisz w zeszycie drukowanymi większymi literami zdania. Poproś syna, by napisał po śladzie. Pokieruj
Jego ręką.

JEST WIOSNA. KWITNĄ KWIATY, ZIELENI SIĘ TRAWA. ŚPIEWAJĄ
PTAKI.
Adam Ł. Temat: Rozwiązujemy krzyżówkę

17.04. 2020 (p. Agnieszka B.)

Rodzicu, pomóż przeczytać dziecku polecenie. Krzyżówkę możecie przerysować do zeszytu.
1. Wpisz nazwy obrazków do kratek w krzyżówce. Wpisz samodzielnie czwartą literę w haśle. Czy znasz już hasło?

HASŁO:……………………………………………………………………

