TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ
DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 27.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta: Jaka jest pogoda? Dziecko wskazuje na obrazku (Adam
odpowiada na pytanie).
1.

POPATRZ PRZEZ OKNO. POKAŻ NA OBRAZKU/ POWIEDZ JAKA JEST POGODA?

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.
2.POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzic pokazuje dziecku na obrazku mapę Polski. Układa z dzieckiem wyraz POLSKA (rodzic
pisze na kartce X2 wyraz POLSKA- jeden wyraz rozcina po literce, a drugi w całości kładzie
przed dzieckiem). Dziecko układa z liter wyraz POLSKA-według wzoru.

1. UŁÓŻ Z LITER WYRAZ POLSKA. DOPASUJ DO WZORU.

POLSKA

Rodzicu przygotuj wyrazy, rozłóż je przed dzieckiem. Dziecko czyta polecenie
i z niewielką pomocą wykonuje zadanie.
2.ZADANIE DLA ADAMA:
UŁÓŻ ZDANIA Z ROZSYPANEK WYRAZOWYCH.

-OJCZYZNĄ. POLSKA MOJĄ JEST
-W MIESZKAM POLSCE.
-POLAKIEM. JESTEM
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzic daje, naszkicowany kontur mapy Polski i prosi o rysowanie po śladzie.

1. Narysuj po śladzie kontur mapy Polski.

MAPA POLSKI

W-F
Temat: Ćwiczenia rozciągające. /27.04.2020r.
Witam Was moi drodzy uczniowie i rodzice.
Dziś zaproponuję wam kilka ćwiczeń, abyście się za bardzo nie rozleniwili 
Proszę rodziców o przeczytanie poleceń .
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji i
pomoc przy wykonaniu.
Na początek wykonajcie bieg w miejscu przez 1 min.

próbujemy stanąć na jednej nodze , drugą lekko uginamy i podnosimy, dłonie
łączymy

ćwiczenie podobne j.w. tylko teraz unosimy ręce do góry

stajemy na jednej nodze, drugą unosimy do góry, ręce wyciągamy do boku

Wykonujemy podpór przodem, wypinamy pośladki do góry

Kładziemy się na plecach i wykonujemy leżenie przerzutno przewrotne.

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”– 27.04.2020r.
Opracowała: B. Góra
Temat: Kolorowy motyl- malowanie sylwety- tworzenie symetrii.
Wskazówki dla rodziców:
Proszę, aby przygotowali Państwo dziecku farby, pędzel, wodę, kartkę papieru z bloku
rysunkowego lub ksero ( należy ją złożyć na pół- powstała linia zgięcia będzie wyznaczała
połowę naszego motyla).

Linia zgięcia kartki
Zadaniem waszego dziecka jest namalowanie połowy motyla na jednej z części kartki.
Po zamknięciu kartki i dociśnięciu rączkami druga część motyla odbije się symetrycznie
i będzie taka sama. Otwieramy i gotowe. Motyla można po wyschnięciu wyciąć i
wykorzystać do zrobienia laurki dla mamy lub obrazka na ścianę.
W ten sam sposób można zrobić inne motylki, biedronkę lub po prostu linie, kropki, maziaki i
sprawdzić co się odbiło.
Rodziców Huberta i Kacpra proszę o pomoc dziecku w poprowadzeniu linii.

Takie motyle wykonały moje wnuczki – zabawa była wyśmienita
Wy też będziecie się świetnie bawić- tego wam życzę!

Kacper L., Hubert C.- rewalidacja indywidualna – 27.04.2020r.
Temat: Uczymy się, bawiąc. Usprawnianie samoobsługi i koordynacji wzrokowo –
ruchowej.
Witam! Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebować: piłkę, kolorowe klocki, karton po
butach, farby w kolorach: czerwony, żółty, czarny, biały, zielony, niebieski, zielony, duża
kartka papieru A-3.
1. Proszę Przygotować dziecko do pracy – skorzystanie z łazienki, zdjęcie obuwia i
skarpet (dziecko wykonuje te czynności samodzielnie).
2. Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z Rodzicem podają sobie piłkę (z ręki do
ręki). Na hasło „piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach.
3. Segregowanie klocków w różnych kolorach. Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie
taki sam kolor do takiego samego koloru.
4. Celowanie klockami do kartonu postawionego w niewielkiej odległości od dziecka.
Można karton przestawiać dalej, jeżeli dziecko nie ma trudności z wcelowaniem.
5. Ćwiczenia w naśladowaniu – zrób to co ja…..Rodzic wykonuje ruchy, dziecko
naśladuje.
6. Ćwiczenia słuchowe – rozróżnianie i naśladowanie głosu psa, kot, krowy…Rodzic
wypowiada wyraźnie: hau, hau…, miau,miau…, muu…,muu. Można skorzystać ze
strony internetowej:
https://www.youtube.com/results?search_query=dziadek+farme+mia%C5%82

7. Siłowanie w parach – dziecko wraz z Rodzicem siedzą naprzeciwko siebie, ręce
podparte o podłogę i przepychają się stopami.
8. Malowanie farbami za pomocą rąk na dużym arkuszu papieru. Rodzic rysuje kontury
wybranego zwierzęcia tak, jak potrafi, a dziecko wypełnia je maczając palce w farbie.
9. Mycie rąk.
10. Ubieranie skarpet i butów.
11. Zakończenie zajęć, porządkowanie miejsca pracy.
Dziękuję za wykonanie zadań.
Na zajęcia w środę proszę przygotować: kartkę papieru A-3, plastelina, ulubione
piosenki, piłkę, kolorowe klocki, karton po butach
Pani Gosia
Adam Ł.- rewalidacja indywidualna 27.04.2020
Temat: Rozmowa kierowana na temat burzy. Poznanie zjawisk towarzyszących burzy.
Wielozdaniowe wypowiedzi (ukierunkowane pytaniami) na podstawie tekstu G. Śliwy
„Mokro, ale kolorowo!”.
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_WIOSNA_1_3_22_111_p6

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij w jajko, następnie w nożyczki.
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
”Burzostop”. Po odsłuchaniu kliknij na strzałkę po prawej stronie i przejdź do
następnego zadania.
- kliknij w głośniczek. Odsłuchaj i wykonaj polecenie. Klikając w strzałkę przejdź do
następnego zadania.
- kliknij w głośniczek. Obejrzyj zdjęcia.
- kliknij w pozostałe głośniczki, odsłuchaj i powtarzaj wyrazy.
5. Przejdź do następnego zadania:

- kliknij w ruchomą kostkę i wybierz poziom trudności. Najpierw „łatwy” a gdy już
poradzisz sobie wybierz poziom „trudny”. Wykonaj zadania poprawnie. Wówczas będziesz
mógł przejść do następnego zadania.
6. Kliknij w głośniczek i odsłuchaj tekst „Mokro, ale kolorowo”
7. Przejdź do następnego zadania. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie.
10. Zamknij kartę klikając na X. Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na
następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
Dziękuję. Pani Gosia

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ
DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 28.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: JESTEM POLAKIEM.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta: Jaka jest pogoda? Dziecko wskazuje na obrazku (Adam
odpowiada na pytanie).
1.

POPATRZ PRZEZ OKNO. POKAŻ NA OBRAZKU/ POWIEDZ JAKA JEST POGODA?

Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.

2.POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

BOLI GŁOWA

BOLI UCHO

BOLI ZĄB

JEST OK

BOLI GARDŁO

BOLI BRZUCH

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu włącz dziecku filmik w internecie. Wpisz w google adres strony i włącz
filmik. https://youtu.be/FJ83BRqFPBA
1. OBEJRZY FILMIK W INTERNECIE.

Rodzicu, daj dziecku bibułę białą i czerwoną. Zrób z dzieckiem kulki z bibułu i pomóż w
wyklejaniu flagi narysowanej na kartce.

2. WYKLEJ KAWAŁKAMI BIBUŁY FLAGĘ POLSKI.

FLAGA POLSKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Uczymy się piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”
wtorek
RODZICU, ZRÓB PROSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS
KAŻDYCH ZAJĘĆ I PRZEŚLIJ DO 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...
2.
Drogi Rodzicu Huberta i Adama, kliknij w link
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM.
Po wysłuchaniu, odczytaj pytania a dziecko niech na nie odpowie lub wskaże ilustracje
Drogi Rodzicu, proszę przeczytać Kacprowi tekst piosenki. Podczas czytania Kacper
wskazuje odpowiedzi na ilustracjach.
* Drogi Rodzicu, opowiedz dziecku, że mamy teraz 3 święta narodowe: 1 Maja-Święto Pracy,
2 Maja – Święto Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
* Pokaż, czym dzieci jechały w Polskę ? * Zakopane, to stolica gór. Wskaż ilustrację, gdzie są
góry i górale.
* Pokaż na ilustracji smoka, który mieszkał w Krakowie na Wawelu. * Warszawa, to stolica
Polski. Pokaż Pałac Kultury. * W Toruniu pieką pyszne pierniki. Odszukaj je. * Gdańsk leży
nad morzem. Odszukaj miasto nad morzem.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty i ty
1. Ciuchcia na dworcu czeka, dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele, na pewno w drodze spotka nas
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał smok
3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc
4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach, pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku, skąd szarym morzem, można wyruszyć dalej w świat
3. Na zakończenie, posłuchajcie (przeczytajcie) piosenkę jeszcze raz i spróbujcie śpiewać
razem refren.

W-F
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa./ 28.04.2020r
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.

dziecko leży przodem jak na zdjęciu, napina, taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia. Czoło
oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę.

dziecko stoi w rozkroku pochylone w przód, obok nogi piłka. Dziecko toczy
piłkę wokół nóg wykonując ósemki

dziecko w pozycji jak na zdjęciu w rękach trzyma piłkę (poduszkę, maskotkę)
dziecko pogłębia skłon tułowia i pcha piłkę między nogami jak najdalej w tył, wytrzymuje 5-10 sekund
i wraca do pozycji wyjściowej
Uwagi: podczas ćwiczenia dziecko nie powinno uginać kolan

dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, tułów wyprostowany, ręce na piłce
dziecko toczy piłkę jak najdalej w przód

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ
DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 29.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: SYMBOLE NARODOWE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzic czyta dziecku polecenie.
1. JAKA JEST PORA ROKU? (Adam odpowiada).
GDZIE JEST WIOSNA? (uczniowie wskazują na obrazku).

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie. Pomóż je wykonać.
1. POPATRZ NA OBRAZKI I WSKAŻ KOLEJNE SYMBOLE NARODOWE.
-FLAGA POLSKI
-GODŁO POLSKI
-HYMN POLSKI

Rodzicu, napisz na kartce po dwa razy te same wyrazy. Rozłóż przed dzieckiem i przeczytaj
polecenie. Pomóż w wykonaniu zadania, nakieruj. Proponuję wykonać to zadanie kilka razy w
celu utrwalenia.

2. ZNAJDŹ TAKIE SAME NAPISY .

FLAGA

GODŁO

HYMN

GODŁO

HYMN

FLAGA

Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie. Pomóż wykonać zadanie, nakieruj. Proponuję
wykonać je kilka razy w celu utrwalenia.
3. ZNAJDŹ TAKIE SAME OBRAZKI.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, wydrukuj obrazek i poproś, aby przyniosło kredki. Przeczytaj dziecku
polecenie.
1. Pokoloruj Godło Polski według wzoru.

WZÓR

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
2. TEMAT ZAJĘĆ: Muzykujemy do pios. „Jesteśmy Polką i Polakiem” . środa
RODZICU, ZRÓB PROSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS
KAŻDYCH ZAJĘĆ I PRZEŚLIJ DO WYCHOWAWCY.
RODZICU, przywitajcie się na początku z dzieckiem, jak na każdych zajęciach.

2. Drogi Rodzicu Adama i Huberta, kliknij w link i przypomnijcie piosenkę. Spróbujcie
refren śpiewać razem. W trakcie śpiewania niech dziecko pokazuje na ekranie lub ilustracjach
o czym jest tekst piosenki, np. Jeżeli słowa piosenki mówią o górach, to dziecko wskazuje na
ekranie itd.
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM.

3. Kolejnym zadaniem będzie wykonanie na kartce papieru naszej flagi biało-czerwonej.
Technika jest dowolna
4. Gdy dziecko już wykona pracę, proszę Was o ponowne wysłuchanie/przeczytanie
piosenki. W trakcie słuchania lub czytania, spróbujcie razem z dzieckiem maszerować. Gdy
będzie refren – stajecie i machacie wykonanymi flagami, podczas zwrotek maszerujecie.
5. Ostatnim zadaniem do wykonania będzie odszukanie i wskazanie na karcie pracy flagi
biało czerwonej, konturu mapy Polski i naszego godła.
5. Kacper, Ty na wydrukowanej karcie zaznacz te ilustracje -flagę biało czerwoną,
kontur mapy Polski
i nasze godło.

RELIGIA

Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie
Państwo w domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to
poniżej zamieszam wizerunek Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie
odpowiedzieć na pytania:
1. Co jest najważniejsze na tym obrazie?
2. Co dzieje się z Jezusa sercem?

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał
potrzebującym, dawał jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał.
Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł
Pan Jezus do siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie,
który jest powyżej. Jedną rękę ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka
szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna
powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha wszystkich, przebacza grzechy tym,
którzy przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić.
Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla
wszystkich ludzi.
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego
słów, które przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam i proszę Was Drogie Dzieci
do zrobienia choć jednego dobrego uczynku w ciągu dnia.
Wysłuchajcie piosenki o miłosierdziu Bożym https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA
oraz w wolnym czasie obejrzyjcie film o objawieniu Jezusa siostrze Faustynie
https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ
Dla chętnych Zadanie na ocenę celującą
Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat ze słowami JEZU, UFAM TOBIE. Przyozdóbcie według
własnego pomysłu. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły, jak do niej wrócimy.

W-F
Temat: Ćwiczenia kształtujące. /29.04.2020r.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonajcie poniższe ćwiczenia:
Marsz w miejscu - 3 min.
Krążenia ramion w przód – 2 min.
Krążenia ramion w tył – 2 min.
Bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan – 2 min.
W leżeniu tyłem uniesienie wyprostowanych nóg i wykonanie nimi nożyc pionowych.

Kacper L., Hubert C.- rewalidacja indywidualna – 29.04.2020r.
Temat: Uczymy się, bawiąc. Usprawnianie samoobsługi i koordynacji wzrokowo –
ruchowej.
Witam! Na dzisiejsze zajęcia będziemy potrzebować: piłkę, kolorowe klocki, karton po
butach, plastelinę, dużą kartkę papieru A-3.
1. Proszę Przygotować dziecko do pracy – skorzystanie z łazienki, zdjęcie obuwia i
skarpet (dziecko wykonuje te czynności samodzielnie).
2. Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z Rodzicem podają sobie piłkę (z ręki do
ręki). Na hasło „piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach.
3. Segregowanie klocków w różnych kolorach. Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie
taki sam kolor do takiego samego koloru.
4. Celowanie klockami do kartonu postawionego w niewielkiej odległości od dziecka.
Można karton przestawiać dalej, jeżeli dziecko nie ma trudności z wcelowaniem.
5. Ćwiczenia w naśladowaniu – zrób to co ja…..Rodzic wykonuje ruchy, dziecko
naśladuje.
6. Ćwiczenia słuchowe – rozróżnianie i naśladowanie głosu psa, kot, krowy…Rodzic
wypowiada wyraźnie: hau, hau…, miau,miau…, muu…,muu. Można skorzystać ze
strony internetowej:
https://www.youtube.com/results?search_query=dziadek+farme+mia%C5%82

7. Siłowanie w parach – dziecko wraz z Rodzicem siedzą naprzeciwko siebie, ręce
podparte o podłogę i przepychają się stopami.

8. Zabawy z plasteliną. Toczenie wałeczków, robienie kulek, rozcieranie plasteliny na
kartce.
9. Mycie rąk.
10. Ubieranie skarpet i butów.
11. Zakończenie zajęć, porządkowanie miejsca pracy.
Dziękuję za wykonanie zadań.
Pani Gosia
KACPER L. / HUBERT C. - AAC
ĆWICZENIA PAMIĘCI.
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO
30 X 30 CM0. ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE (MOŻE BYĆ
KTÓRAŚ ZE STRON W KSIĄŻCE DZIECKA).W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ
DODATKOWE OBRAZKI (8 SZTUK), PASUJĄCE TEMATYCZNIE.POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE
, NP. 3X3 CM. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA , POKAŻ MU DUŻY OBRAZEK, OPOWIEDZ O
NIM , ZADAWAJ PYTANIA (GDZIE JEST ?, JAKI MA KOLOR ?, A CO TU WIDZISZ ?, CO JEST TAM
NA GÓRZE ? ). NASTĘPNIE POKAŻ PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO, POPROŚ DZIECKO
O POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO POŁOŻENIE ,
NP.PTASZEK NA DRZEWIE, MOTYL NA KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE OBRAZKI. JEŚLI TO
KONIECZNE, PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I KIERUJ JEJ RUCHEM. ZACZNIJ OD DWÓCH ,
TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW, DOCHODZĄC Z CZASEM DO OŚMIU. POPROŚ DZIECKO, ŻEBY
ZAPAMIĘTAŁO POŁOŻENIE MAŁYCH ELEMENTÓW I ZAKRYJ OBRAZEK INNĄ - BIAŁĄ KARTKĄ.
NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ STRONY, ZABIERZ MAŁE OBRAZKI I DAJ JE
DZIECKU, ODKRYJ DUŻY OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO MAŁE OBRAZKI TAK SAMO JAK
WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB MOŻECIE ĆWICZYĆ PAMIĘĆ Z KAŻDYM WYBRANYM OBRAZKIEM
DOWOLNEJ KSIĄŻKI.

POWODZENIA !

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ
DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK 30.04.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ŚWIĘTA MAJOWE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzicu zachęć dziecko do przygotowania zdrowego śniadania. Dopilnuj, aby
wykonało wszystkie polecenia z zadania. Wdrażaj do samodzielnej pracy i w razie
problemu pomóż posmarować chleb masłem i wykonać kanapkę.
1. PRZYGOTUJ Z MAMĄ ZDROWE ŚNIADANIE. UMYJ RĘCE. NAKRYJ DO
STOŁU. POSTRAJ SIĘ SAMODZIELNIE POSMAROWAĆ CHLEB MASŁEM.
POSPRZĄTAJ PO ŚNIADANIU. UMYJ TALERZ I KUBEK. SMACZNEGO 
Rodzic daje dziecku polecenie: Pokaż cyfrę 1 i tak dalej. Adam robi to zadanie z
liczbani od 10 do 20
2. WSKAŻ CYFRY:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rodzic daje dziecku napisane na kartkach cyfry (x2). Układa w rzędzie od 1 do 5 i
prosi, aby dziecko ułożyło pod spodem tak samo według wzoru. Adam wykonuje
zadanie z liczbami od 10 do 20.
3. UŁÓŻ KOLEJNO CYFRY OD 1 DO 5.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzic prezentuje dziecku poniższe ilustracje i zapoznaje dziecko z nazwami świąt
majowych.
1. PRZYJRZYJ SIĘ UWAŻNIE ŚWIĘTOM MAJOWYM. POZNAJ ICH NAZWY.

Drogi rodzicu. Pomóż dziecku wykonać zadanie.
2. ZADANIE DLA ADAMA. WPISZ W WYSZUKIWARKĘ GOOGLE: ŚWIĘTA
MAJOWE PREZENTACJA YOUTUBE WŁĄCZ ZNALEZIONĄ
PREZENTACJĘ I OBEJRZYJ JĄ. POPROŚ MAMĘ O POMOC.
Rodzicu, wykonaj z dzieckiem prosty kotylion.
3.WYKONAJ Z RODZICEM ŚWIATECZNY KOTYLION.

W-F
Temat: Ćwiczenia z piłkami. /30.04.2020r
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
-Podrzuty piłki do góry.
-Turlanie piłki po pokoju, raz lewa ręka, raz prawa ręka
-Przenoszenie piłki z jednej strony pokoju na drugą stronę
- Przerzucanie piłeczki z lewej ręki do prawej
-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)

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Hubert C. Czwartek godz.10.00-11.00
Propozycje ćwiczeń:
1.Dotykanie przedmiotów o różnej fakturze : gąbki , szczotki, ( również w okolicach twarzy).
2.Wyciąganie dłoni w kierunku przedmiotu do góry- pod kontrolą wzroku.

LOGOPEDIA
HUBERT C./ADAM Ł.
Drodzy Rodzice,
te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami pracy
języka dla tych, które nie mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które prawidłowo
wypowiadają wszystko. Utrwalanie nawet prawidłowej wymowy powinno być często
stymulacją języka, warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek ,które utrwalają w czytaniu,
rozpoznawaniu oraz pisaniu.
Głoski kolejne potrzebne do wypowiadania prawidłowo sylab, wyrazów oraz nawet w
próbach wypowiadania u niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące czyli
SZ,CZ,RZ,DŻ.
Zanim jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej i rozróżniać w
pisowni i czytaniu, musimy poćwiczyć język i wargi. Głoski te wypowiadamy odwrotnie do
głosek poprzednich, a więc-czubek języka ucieka do góry wysoko, usta szeroko otwarte „w
ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki dziecka palcami. Musimy pamiętać, że sporo dzieci

nie unosi języka do góry, dlatego w tych ćwiczeniach, odwrotnie niż w poprzednich
smarujemy górną wargę nutelką bądź miodem ( z zastrzeżeniem - jeśli dziecko nie jest
uczulone) i ma zlizywać czubkiem języka to z wargi górnej. Proszę pokazać dziecku to
ćwiczenie.
Kolejne ćwiczenie przygotowujące lub utrwalające pracę języka to dotykanie czubkiem
języka górnych zębów, proszę pokazać i tak kilka razy wykonywać i to dotyczy tylko górnych
zębów.
Kolejne ćwiczenia pijemy ze słomek wszelkie napoje a następnie bulgoczemy słomką w
kubku wodę, kto będzie potrafił niech nabierze powietrza i wdmuchuje je do słomki
bulgocząc w wodzie.
Kolejne ćwiczenie proszę pokazać Dziecku - próbujemy przy szeroko otwartych ustach
dotykać tzw. sufitu /10 razy/-czyli podniebienia twardego czubkiem języka.
Próbujemy ściskając policzki palcami pokazując, że język ma iść do góry-wypowiadać
SZSZSZSZSZ.
Które z dzieci nie mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi . Dzieci prawidłowo
wypowiadające te głoski proszę aby utrwalały je w zdaniach złożonych typu:
„Idę do szkoły w której jest szatnia, a tam są moje szare buty.”
Ten szalik jest czerwony i jest w mojej ulubionej szafce. Powtarzanie tych zdań usprawni u
dzieci mówiących pamięć, koncentrację, uwagę. To trudne zdania jeśli nie powtórzą proszę
zrobić z nich proste zdania-typu Ten szalik jest czerwony. Szalik jest w szafce. Ważne aby
dzieci dobrze mówiące utrwalały jak najczęściej zdania złożone-bo to stymulacja płata
czołowego, skroniowego i ciemienia. Dzieci słabo mówiące proszę ćwiczyć zestaw na wargi i
język do tych głosek i próbować wypowiadać przynajmniej SZ-pamiętamy o ściskaniu
policzków. Dzieci, które w ogóle nie mówią-staramy się przynajmniej wykonać część
stymulacji opisanej. Mamy dzieci niemówiących bardzo proszę pamiętać o pozostałych
ćwiczeniach wysłanych oraz utrwalać zestaw .który wysłałam jako pierwszy. Ten zestaw
znajduje się na stronie szkoły w ogłoszeniach dla rodziców. Proszę skorzystać z tych
podpowiedzi tam przekazanych.

Twardochleb Zofia

