TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA W MAJU.
DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 11.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KOLORY I ODGŁOSY ŁĄKI.
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?

Rodzicu, dziecko powinno wskazać zapis graficzny dzisiejszego dnia tygodnia.
2. JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ?

Zadanie dla Adama
3. POPATRZ NA ZEGARY I POWIEDZ, KTÓRA JEST GODZINA?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.
1. POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

BOLI GŁOWA

BOLI UCHO

BOLI ZĄB

JEST OK

BOLI GARDŁO
BOLI BRZUCH
Drogi rodzicu, Opowiedz dziecku ilustrację. Następnie zadawaj pytania, a dziecko odpowiada na nie
wskazując palcem na ilustracji. (Adam opowiada ustnie z niewielką pomocą rodzica, może skorzystać z
wyrazów pomocniczych pod ilustracją).
2. OPOWIEDZ CO WIDZISZ NA ILUSTRACJI?

MOTYL, KWIAT, TRAWA, PSZCZOŁA, ŚWIERSZCZ, BIEDRONKA
Rodzicu poproś dzicko, aby wskazało na obrazkach poniższe owady. Zwróć uwagę dziecka na różne gatunki
motyli i ich kolorystykę.

3. WSKAŻ NA OBRAZKACH BIEDRONKĘ, MOTYLA, ŚWIERSZCZA, OSĘ.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, przygotuj dużą kartkę z bloku. Pomóż dziecku wykonać pracę plastyczno-techniczną -dowolną
techniką.

1.WYKONAJ PRACĘ PLASTYCZNO-TECHNICZNĄ „NA ŁĄCE”. (Poniżej propozycje wykanania
pracy).

KOLOROWANKA

W-F 11.05.2020r.
Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu, w ruchu, rzuty do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonajcie z gazety kilka kulek.
1.W pozycji stojącej – wyrzut kulki w górę, przysiad, chwyt kulki (kulka nie powinna spaść na parkiet).
2.Rzut kulkami na odległość
3.Rzut kulkami do celu (obręcze i rzuty kulkami do obręczy, kosza, kartonu)
4.Przeskoki obunóż przez gazetę, powrót biegiem

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”
Opracowała: B. Góra
Temat: Biedronka- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem rolek papierowych
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Proszę, aby dzieci przygotowały następujące materiały:
- rolka po papierze toaletowym
- kolorowy papier: czarny, czerwony i biały
- czarny pisak
- klej
Zadaniem uczniów jest wykonanie biedronki z rolki po papierze toaletowym.
Proszę, aby rodzice wyjaśnili dzieciom wskazówki do jej wykonania.
Rodziców Kacpra, Adasia i Huberta proszę, aby wspomagali swoje dzieci w kolejnych etapach jej
wykonania.
Wspólna zabawa w tworzenie zabawek, zwierzątek daje dużo frajdy.
Instrukcja wykonania:
1/ Rolkę po papierze oklej kawałkiem czarnego papieru, nadmiar możesz zagiąć do wnętrza rolki i
podkleić lub możesz go przyciąć nożyczkami. Z resztek czarnego papieru wytnij 2 czółka dla biedronki
tak jak na zdjęciu. Jeśli nie masz czarnego papieru, pomaluj rolkę czarną farbą plakatową.
2/ Z czerwonej kartki wytnij koło- możesz to zrobić obrysowując ulubiony kubek. Następnie złóż koło na
pół i przetnij po linii zgięcia. Na obu połowach domaluj czarnym pisakiem symetrycznie duże kropki.
3/ Teraz oczy- wytnij dwa małe kółeczka z białego papieru i domaluj pisakiem w środku czarne kółeczka.
4/ Łączymy wszystkie części: od środka rolki naklej obok siebie dwa czółka biedronce, następnie z przodu
rolki równo pod czółkami przyklej oczka. Skrzydełka biedronki przyklejamy pod oczkami, pamiętając
żeby je połączyć na górze, a rozchylić na dole.
I gotowe!
Zdjęcia waszych prac proszę prześlijcie do waszej pani. Ocenimy je po powrocie do szkoły.
Możecie do kompletu wykonać pszczółkę i motylka. Życzę udanej zabawy.

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 11.05.2020
Temat: Jacy jesteśmy. Dziecięce przechwałki. Ćwiczenia interaktywne.
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_LATO_1_4_29_144_p1

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w misia .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Eron to zawsze naj!”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj co ma do
powiedzenia. Posłuchaj wiersza klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To zadanie jest baaardzo
trudne. Uważnie posłuchaj polecenia klikając w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to po prostu
przejdź do następnego zadania.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka. To zadanie nie powinno być trudne.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
Kacper L. Hubert C. 11.05.2020r – rewalidacja indywidualna
Temat: Części ciała cz. I
Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres.
Ściągamy buty i skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu.
Trzymamy Dziecko za ręce i recytujemy krótki wierszyk:

WYLICZANKA
(mówimy i łapiemy dziecko za wymienianą część ciała)
Idzie, idzie stonoga, a tu… noga.
Idzie, idzie malec, a tu… palec.
Idzie, idzie koń, a tu… dłoń.
Idzie, idzie krowa, a tu… głowa.
A na końcu leci kos, a tu… nos!
Proszę powtórzyć wyliczankę trzy razy oraz delikatnie prowadzić rękę Dziecka w ten
sposób, by próbowało samodzielnie wykonać zadanie.

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSNA W MAJU.
DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 12.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: KTO MIESZKA NA ŁĄCE?.
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?

Rodzicu, dziecko powinno wskazać zapis graficzny dzisiejszego dnia tygodnia.
2. JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ?

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

3. POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

BOLI GŁOWA
BOLI UCHO
BOLI ZĄB

JEST OK
BOLI GARDŁO
BOLI BRZUCH
Zadanie dla Adama (Adam samodzielnie czyta polecenie)
4. POWIEDZ, KTÓRA JEST GODZINA?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOSĆ:
Rodzic wspiera dziecko podczas zadania. Nie wyręcza!

1. DOKOŃCZ KOLOROWANIE KWIATÓW WEDŁUG WZORU.

Rodzicu, wspieraj dziecko w prawidłowym wykonaniu zadania. Rodzic pyta dziecko: Gdzie jest biedronka?
Itd. Dziecko wskazuje palcem. (Adam odpowiada ustnie i wskazuje)

2. POPATRZ I POWIEDZ: KTO MIESZKA NA ŁĄCE? POKOLORUJ OWADY WEDŁUG WZORU.

POKOLORUJ
OWADY
WEDŁUG
WZORU.

W-F 12.05.2020r. Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięsnie grzbietu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko przez odsunięcie od siebie rąk napina taśmę, wytrzymuje 5 sekund i wraca do pozycji
wyjściowej
Uwagi: zwracamy uwagę aby dziecko leżało prosto. 10-15 powtórzeń

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu. W dłoniach trzyma taśmę do ćwiczeń
Wykonanie: dziecko unosi wyprostowane w łokciach kończyny górne, napina taśmę, powoli rozluźnia
taśmę odkłada ręce na podłogę. Czoło cały czas oparte.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu
Wykonanie: dziecko napinając taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia.
Uwagi: czoło oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę, 10-15 powtórzeń.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Wyliczanki-palcowanki - wtorek Proszę o zrobienie zdjęć w
trakcie zajęć
RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst,
który ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste
polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.
1. DROGI RODZICU, na dzisiejszych zajęciach pobawimy się wspólnie z dzieckiem w wyliczanki a potem
przedstawię Wam formę masażyków dziecięcych. Jest to forma ćwiczeń relacyjnych, technika masażu,
delikatnego głaskania dziecka, gdzie najważniejszy jest kontakt rodzica z dzieckiem. Masażyki świetnie
sprawdzają się podczas kontaktu z małym, dzieckiem i dużym. Jeżeli otwieraliście Państwo na materiały z
Biblioteki 20-24. 04, to tam udostępniłam Państwu kilka krótkich masażyków.
2.W wyliczance „Wiosenna burza” podaję Państwu 2 sposoby zabawy-prosty, podczas którego
wykorzystujemy ręce i nogi, a w drugim wykorzystamy przybory kuchenne lub to, czym Państwo
dysponują. Proszę o wykonanie oba sposobami. Możecie Państwo urozmaicać wyliczankę dowolnie.
Wyliczankę należy czytać wolno i zgodnie ze sposobem wykonania
3.WIOSENNA BURZA.
(szeptem, wolno)
Pada deszczyk, pada, pada, (Uderzamy palcem oburącz o podłogę lub o stolik )
( nieco głośniej i szybciej) coraz prędzej z nieba spada. (Przebieramy oburącz wszystkimi palcami )
(głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci,
(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę lub o stolik )
( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci...
( Klaszczemy w dłonie nad głową )
(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
(Podskok i uderzamy piąstkami o podłogę )
(szeptem, wolno) Pada deszczyk, pada, pada
( Gnieciemy, rwiemy gazetę )
( nieco głośniej i szybciej) Coraz prędzej z nieba spada. (Uderzamy delikatnie małą łyżeczką w kubeczek )
głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci ( Uderzamy cichutko drewnianą łyżeczką w pokrywkę )

( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci...

(Mieszamy łyżką po ściankach pustego garnka )

(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
( Uderzamy głośno drewnianą lub metalową łyżką w pokrywkę)
Kolejną zabawą będzie zabawa w masażyki. Siadamy wygodnie z dzieckiem na podłodze lub kanapie,
dziecko siedzi przed nami odwrócone do nas plecami. Masażyki możemy stosować bez względu na zajęcia. Są
bardzo dobrym sposobem na wyciszenie i relaksację.

4.

IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE
Idzie pani: tup, tup, tup, ( Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców wskazujących)
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (delikatnie stukamy zgiętym palcem)
skacze dziecko: hop, hop, hop, (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach)
żaba robi długi skok. (z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. jedno i drugie ramie )
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, (dmuchamy w jedno i w drugie ucho lub szyje dziecka)
kropi deszczyk: puk, puk, puk, (delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami)
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, (Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”)
a grad w szyby łup, łup, łup. (lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści )
Świeci słonko, ( gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym )
wieje wietrzyk, (Dmuchamy we włosy dziecka)
pada deszczyk. ( z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy)
Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark)
MIŁEJ ZABAWY! 😊

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:WIOSNA W MAJU.
DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 13.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ZAGADKI O ŁĄCE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta: Jaka jest pogoda? Dziecko wskazuje na obrazku (Adam ustnie
odpowiada na pytanie).

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

Rodzicu, poproś dziecko, żeby przyniosło kredki i przeczytaj dziecku polecenie.

2. POKOLORUJ TAKIE SAME FIGURY GEOMETRYCZNE NA KOLOR PODANY WE WZORZE.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.

1. POKAŻ NA OBRAZKU JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

BOLI GŁOWA

BOLI UCHO

BOLI ZĄB

JEST OK
BOLI GARDŁO
BOLI BRZUCH

Drogi rodzicu. Napisz na kartce dużymi i drukowanymi literami poniższe wyrazy. Poproś dziecko, aby
napisało po śladzie. (Adam pisze po śladzie, a następnie podejmuje próbę pisania ze słuchu).

2. NAPISZ PO ŚLADZIE WYRAZY : OSA, MOTYL, BIEDRONKA, ŁĄKA.

Rodzicu, przeczytaj dziecku zagadki. Dziecko wskazuje na ilustracji lub odpowiada.

3. ZGADNIJ CO TO JEST?

-Skrzydła piękne ma we wzory,
wszystkie na nich są kolory.
Kiedy nastają dni gorące,
dzieci biegają za nim po łące.

-Zielony dywan
pokryty kwiatami,
w lesie się ukrywa
pomiędzy drzewami.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, wyjdź z dzieckiem na łąkę. Pozwól dziecku poobserwować łąkę, powąchać kwiaty, posłuchać
odgłosów. Zerwijcie 15 kwiatków i ususzcie je między kartkami gazety.

1. WYJDŹ Z RODZICEM NA ŁĄKĘ. POOBSERWUJ OWADY, POWĄCHAJ KWIATY,
POSŁUCHAJ ODGŁOSÓW ŁĄKI. ZERWIJ 15 KWIATKÓW. PO POWROCIE DO DOMU
WŁÓŻ KWIATY MIĘDZY KARTKI GAZETY I PRZYCIŚNIJ KSIĄŻKĄ. USUSZONE KWIATKI
WYKORZYSTAMY DO ZROBIENIA PRACY PLASTYCZNEJ.

W-F 13.05.2020r.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z
góry dziękuję.

1.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, między stopami trzyma piłkę.

Wykonanie: dziecko odrywa stopy i przyciąga kolana do klatki piersiowej

2.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w dłoniach piłka. Kończyny dolne
złączone

Wykonanie: dziecko zgina tułów, a piłkę przenosi w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch

3.

Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w rękach piłka oparta na kończynach
dolnych, kończyny dolne złączone.

Wykonanie: dziecko zgina tułów, dłonie z piłką przesuwa w kierunku kolan
Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
2. TEMAT ZAJĘĆ: Zabawy muzyczno – ruchowe „ Co robia moja reka?” środa
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć
1. RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst,
który ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując wspólnie te 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, dzisiaj kolejny cykl bezpośrednich zabaw z dzieckiem. Tym razem w wyliczance,
gestykulacja rąk odsłania przed dzieckiem różne możliwości jego własnej dłoni i palców. Dzięki takim zabawom
dziecko nauczy się nowych gestów i posiądzie ich precyzję.

* Proszę przeczytać dziecku tekst wyliczanki i wytłumaczyć, na czym zabawa polega. Rodzic czyta i pierwszy

wykonuje gesty a dziecko powtarza głos np. aj, aj. Dziecko stara się wyraźnie wypowiadać odgłosy. Ręce
powtarzają naprzemiennie: raz prawa, raz lewa reka
CO ROBI MOJA RĘKA?

Głaszcze - tak, tak

prawa ręka głaszcze lewą dłoń i na odwrót

Szczypie - aj, aj

prawa ręka delikatnie szczypie lewą dłoń i na odwrót

Łaskocze - gil gil

prawa ręka łaskocze lewą dłoń i na odwrót

Drapie - drap, drap

prawa ręka delikatnie drapie lewą dłoń i na odwrót

Klaszcze - klap, klap

klaszczemy obiema dłońmi

Pociera - szuru-buru

pocieramy dłońmi

Tańczy - hop-la

machamy prawa, lewą dłonią, potem dłonie machają razem

I ucieka - frrrrr

chowamy prawą rękę za plecami( pod stołem), potem lewą.

* Druga wersja wyliczanki jest podobna, zamieniamy tylko części ciała. Dłonie głaszczą , szczypią itd. w różnych,
dowolnych miejscach…brzuch, kolana, broda, uda…

3. DWIE RĘCE, 10 PALUSZKÓW
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
Na pianinie gram ( uderzamy palcami o stół ).
Ja dwie ręce mam ( pokazujemy dłonie ),
Na bębenku gram ( uderzamy dłońmi o kolana, po brzuchu itp. ).
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami ).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
I zaklaszcze wam ( klaszczemy w dłonie )
MIŁEJ ZABAWY! 😊

RELIGIA TEMAT:

SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów Matki Bożej.
Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma także
najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z wizerunkiem
Matki Bożej.

1. Częstochowa

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej. Jest
tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje się już od ponad 600 lat obraz Najświętszej Maryi Panny.
Nazywamy go obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej pielgrzymek zmierza tam w wakacje
przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15 sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu
papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce sześciokrotnie.
Zadanie Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej
https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość?
2. Licheń

Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu. Najważniejszą cechą tego obrazu jest
widniejące na piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE
3. Rokitno

Powyższe zdjęcie przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym diecezjalnym sanktuarium, w Rokitnie.
Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z charakterystycznym odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą
Rokitniańską nazywamy Cierpliwie Słuchającą.
Obok przedstawiam link z odsłonięcia obrazu. https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk
Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?
Drogi Rodzicu
Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Kacper L. Hubert C.
Temat: Części ciała cz. I
Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się ubrać np. w dres.
Ściągamy buty i skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi nogami siedząc okrakiem z tyłu.
Trzymamy Dziecko za ręce i recytujemy krótki wierszyk:

WYLICZANKA
(mówimy i łapiemy dziecko za wymienianą część ciała)
Idzie, idzie stonoga, a tu… noga.
Idzie, idzie malec, a tu… palec.
Idzie, idzie koń, a tu… dłoń.
Idzie, idzie krowa, a tu… głowa.
A na końcu leci kos, a tu… nos!
Proszę powtórzyć wyliczankę trzy razy oraz delikatnie prowadzić rękę Dziecka w ten sposób, by próbowało
samodzielnie wykonać zadanie.

KACPER L. / HUBERT C. - AAC
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO POLE
OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ DZIECKO
,ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI
SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE.TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU ŚRODKOWYM.
KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA DOLE.DO
UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA ,WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ SAMEJ
WIELKOŚCI I KOLORU.

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:WIOSNA W MAJU.
DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK 14.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: W LESIE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu, w dalszym ciągu ćwiczymy z dzieckiem rozpoznawanie dni tygodnia. 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.

1. UŁÓŻ DNI TYGODNIA. POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ.
Zadanie dla Adama
Rodzic zadaje pytanie dziecku : Która jest godzina? Dziecko odpowiada wskazując prawidłową godzinę w
prostokącie.

2. KTÓRA JEST GODZINA?

8:00
10:00
8:15
10:00

8:30
10:00

8:45
10:00
9:00
10:00

3.POLICZ MOTYLKI. WSKAŻ PRAWIDŁOWĄ CYFRĘ W KWADRACIE.

3
1
2
5
4
ADAMIE, ILE JEST WSZYSTKICH MOTYLKÓW? WPISZ LICZBĘ W KRATKĘ.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, wydrukuj obrazek dziecku, rozetnij go na 4 części (Adam na 8 części) i poproś dziecko, aby ułożyło
obrazek jak puzzle. Ułożony obrazek przyklejcie na kartkę.

1. UŁÓŻ PUZZLE.

Rodzicu, zabierz dziecko na spacer do parku lub lasu. Zachęć dziecko do posłuchania leśnych odgłosów.
Zwróć uwagę dziecka na ptaki, liście na drzewach i kwiaty.

2. WYBIERZ SIĘ Z RODZICEM NA SPACER DO LASU. POSŁUCHAJ
ODGŁOSÓW LASU.
Rodzic zadaje dziecku pytanie: Co widziałeś w lesie? Pokaż na obrazkach.

3. WSKAŻ NA OBRAZKACH, CO WIDZIAŁEŚ W LESIE, PODCZAS SPACERU ?

PTAK

MOTYL

BIEDRONKA

SARNA

LIŚCIE NA DRZEWACH

KWIATY

Rodzic czyta dziecku polecenie. Zachęca do pomalowania kolorowanki.

4. POKOLORUJ OBRAZEK TEMATYCZNY WEDŁUG WZORU.

W-F 14.05.2020r.
Temat: Zwinnościowy tor przeszkód.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Kochani postarajcie się stworzyć domowy tor przeszkód, niżej podaje kilka możliwości które możecie
wykorzystać:
- przejście slalomem między butelkami
- czołganie się pod krzesłami
- skoki na jednej nodze
- przejście tip-topami po linii np. z taśmy malarskiej
- przenoszenie butelek z jednego końca pokoju na drugi
- bieg na czworaka pod stołem
INTEGRACJA SENSORYCZNA

Hubert C. Czwartek godz.10.00-11.00
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie głowy , masowanie, wykorzystanie grzebienia, szczotek do włosów,
suszenie włosów suszarką.
2. Zabawy z latarką. Włączanie latarki w zaciemnionym pomieszczeniu- śledzenie
wzrokiem cieni.
LOGOPEDIA
ADAM Ł./ HUBERT C.
Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż kilkunastominutowych ćwiczeń języka,
policzków, masaży, które kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły
usprawniać pracę mózgu. Bardzo proszę jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z
zestawu Słucham i uczę się mówić-część sylaby i rzeczowniki, a dla dzieci niemówiących wyrażenia
dźwiękonaśladowcze dodatkowo jeszcze-codziennie 20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i
sobie/kupując rozdzielnik, aby włożyć tam kable obydwu słuchawek/ i słuchać logopedy koniecznie-to jest
właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów czołowo-skroniowo-ciemieniowego. Mama mając
na uszach słuchawki pokazuje każdy obrazek a dziecko słucha na swoich słuchawkach i patrzy-jeśli nie
kierujemy mu głowę na obraz-to konieczna dziś stymulacja logopedyczna funkcji w mózgu-bez względu na
to czy dziecko mówi czy nie-idzie jednocześnie rehabilitacja rozumienia, rozpoznawania, koncentracji, uwagi
itp. Takie ćwiczenia musicie Państwo wykonywać każdego dnia co najmniej przez pół roku po dwóch
miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na początek wykonywać masaże i ćwiczenia, które
podałam języka, warg i policzków, Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczania sylab i wyrazów, lub
rozumienia i rozpoznawania u dzieci niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Zeszyty te Słucham i uczę się mówić są w internecie do kupienia za grosze, zwłaszcza na allegro. Ćwiczcie
proszę-stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu -a to najważniejsze i nie wymaga wysiłku-poza
zakupem ich. Zawsze przed tymi ćwiczeniami ze słuchawkami, poćwiczcie wg. Zestawów wcześniejszych
narządy.
Twardochleb Zofia

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:WIOSNA W MAJU.
DZIEŃ TYGODNIA: PIĄTEK 15.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: W STAWIE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu, w dalszym ciągu ćwiczymy z dzieckiem rozpoznawanie dni tygodnia. 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.

1. UŁÓŻ DNI TYGODNIA. POKAŻ JAKI JEST DZISIAJ DZIEŃ.

PONIEDZIAŁEK,
WTOREK, ŚRODA,
CZWARTEK, PIĄTEK,
SOBOTA, NIEDZIELA
Rodzicu zadaj dziecku pytanie: Jaka jest pogoda? Podejdź z dzieckiem do okna i poproś, aby pokazało na
obrazku symbol pogody.

2. JAKA DZIESIAJ JEST POGODA?

Drogi rodzicu, rozłóż przed dzieckiem różne pieniądze. Poproś, aby dało 5zł, następnie 10 zł i tak dalej.

3. WYSZUKAJ WŚRÓD PIENIĘDZY 5 ZŁOTYCH, 10 ZŁOTYCH, 20 ZŁOTYCH, 50 ZŁOTYCH.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzic czyta głośno dziecku polecenie. Dziecko samodzielnie wskazuje na obrazek.

1. POKAŻ NA OBRAZKU: JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

BOLI GŁOWA
BOLI UCHO
BOLI ZĄB
JEST OK
BOLI GARDŁO

BOLI BRZUCH
Rodzicu, zadawaj dziecku pytania do ilustracji. Dziecko odpowiada wskazując palcem na obrazek lub
odpowiada słowem.

2. POPATRZ NA ILUSTRACJĘ „W STAWIE”.
POKAŻ, GDZIE JEST ŻABA?,
GDZIE SĄ RYBY? Itd….

Rodzicu, włącz dziecku w Internecie odgłosy żaby. Poniżej podaję adres strony. Należy wpisać go w
przeglądarkę.

3.POSŁUCHAJ ODGŁOSÓW „ŻABI KONCERT”.
https://youtu.be/4IqnTmCFWzk
Drogi rodzicu. Przygotuj materiały potrzebne do wykonania żaby. Wybierz z dzieckiem, którą żabę chce
wykonać (poniżej są dwie propozycje prac). Staraj się, aby dziecko w miarę możliwości samo wycinało
nożyczkami elementy oraz kleiło klejem. MIŁEJ PRACY 

4.WYKONAJ ŻABĘ .

RELIGIA
KATECHEZA 15.05.2020r TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy
zdarzy nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet
nazywa je po imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni
swoje owce przed złym wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za
nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i
pasterza. Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma
jednej owieczki! Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz
wreszcie odnajduje zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach
do domu, karmi ją i opatruje rany. Cieszy się, że ją odnalazł.

Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18
lub obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! 
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy
oddalamy się od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze
na nas czeka i chce, abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać
się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go
kochamy i chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
 Przeproszę za zło
 Modlitwa
 Dobre uczynki
 Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który
troszczy się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka
na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.

Adam Ł.
Temat: Nasze zmysły
15.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, wymień dziecku, jakie posiadamy zmysły. Poproś, aby dziecko narysowało (samodzielnie lub po
śladzie) w odpowiednich miejsca to, co może powąchać, usłyszeć, zobaczyć, posmakować i dotknąć. Postaraj
się, żeby to były inne rzeczy niż te przedstawione na ilustracjach.

Kacper L.
15.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Temat: Kolory.
Rodzicu, nazwij wszystkie obrazki. Poproś, aby Kacper potem wskazał, gdzie jest banan, biedronka,
truskawka, pomidor, słońce, kaczuszka, cytryna. Połóż na stole dwie kredki: czerwoną i żółtą. Pokaż kolor
żółty i poproś, aby pokazał, co jest żółte, a następnie to pomalował.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Adam Ł. Piątek 15.05.2020r.
Propozycje ćwiczeń:
1. Przechodzenie wzdłuż liny bez kontroli wzrokowej.
2. Pomaluj dłonie dziecka farbą, odciskaj ślady dłoni na białej kartce, wykorzystaj
również opuszki palców do odciskania śladów.

Terapia ruchowa 15.05 Hubert
Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
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

Ilość
powtórzeń

Połóż piętę na piłeczce i
przetaczaj piłeczkę przez środek
stopy od pięty do palców i z
powrotem. LN i PN.

Wykonujemy
do 10
powtórzeń
ćwiczenia

Połóż środek stopy na piłeczce i
tocz piłeczkę wykonując stopą
ruchy okrężne raz w jedną, raz w
drugą stronę. PN i LN.

Wykonujemy
do 10
powtórzeń
ćwiczenia

3.

Połóż wewnętrzną krawędź stopy
na piłeczce i przetaczaj piłeczkę
od pięt do palców i z powrotem.
PN i LN.

Wykonujemy
do 10
powtórzeń
ćwiczenia

4.

Połóż zewnętrzną krawędź stopy
na piłeczce i przetaczaj ją od pięty
do palców i z powrotem. PN i LN.

Wykonujemy
do 10
powtórzeń
ćwiczenia

2.

5.

Uformuj kulkę z papieru stopami.

Wykonujemy
do 3
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

6.

Rozprostuj kulkę z papieru.

Wykonujemy
do 3
powtórzeń
ćwiczenia

Uwagi

.

LN – lewa
noga
PN – prawa
noga

Opiekun siedzi
za dzieckiem
asekuruje i
pomaga,
prowadzi
ruchy dziecka.

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 15.05.2020
Temat: Jacy jesteśmy. Nie wolno kłamać. Ćwiczenia interaktywne.
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_LATO_1_4_29_144_p1

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w balon .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Dlaczego mama nie
mówi prawdy?”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Ada, to nie wypada” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To zadanie jest baaardzo
trudne. Uważnie posłuchaj polecenia klikając w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to po prostu
przejdź do następnego zadania.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie.
9. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

HUBERT C. - AAC
STYMULACJA LEWOPÓŁKULOWA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ 10 CZARNYCH KWADRACIKÓW O WYMIARACH TAKICH , JAK JEDNO POLE
OKIENKA.TERAZ UŁÓŻ DOWOLNY WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA GÓRZE. POPROŚ DZIECKO
,ABY PRZYJRZAŁO SIĘ DOKŁADNIE JAK UŁOŻONE SĄ KWADRACIKI PO LEWEJ STRONIE I UŁOŻYŁO TAKI
SAM WZÓR PO PRAWEJ STRONIE.TERAZ UŁÓŻ WZÓR PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU ŚRODKOWYM.
KIEDY DZIECKO ODWZORUJE, UŁÓŻ WZÓR W OKIENKU PO LEWEJ STRONIE W OKIENKU NA DOLE.DO
UKŁADANIA MOŻECIE WYKORZYSTAĆ TEŻ KÓŁECZKA ,WSZYSTKIE MUSZĄ BYĆ TAKIEJ SAMEJ
WIELKOŚCI I KOLORU.

LOGOPEDIA
KACPER L.
Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż kilkunastominutowych ćwiczeń języka,
policzków, masaży, które kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły
usprawniać pracę mózgu. Bardzo proszę jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z
zestawu Słucham i uczę się mówić-część sylaby i rzeczowniki, a dla dzieci niemówiących wyrażenia
dźwiękonaśladowcze dodatkowo jeszcze-codziennie 20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i
sobie/kupując rozdzielnik, aby włożyć tam kable obydwu słuchawek/ i słuchać logopedy koniecznie-to jest
właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów czołowo-skroniowo-ciemieniowego. Mama mając
na uszach słuchawki pokazuje każdy obrazek a dziecko słucha na swoich słuchawkach i patrzy-jeśli nie
kierujemy mu głowę na obraz-to konieczna dziś stymulacja logopedyczna funkcji w mózgu-bez względu na
to czy dziecko mówi, czy nie-idzie jednocześnie rehabilitacja rozumienia, rozpoznawania ,koncentracji,
uwagi itp. Takie ćwiczenia musicie Państwo wykonywać każdego dnia co najmniej przez pół roku po dwóch
miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na początek wykonywać masaże i ćwiczenia, które
podałam języka, warg i policzków, Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczania sylab i wyrazów, lub
rozumienia i rozpoznawania u dzieci niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Zeszyty te Słucham i uczę się mówić są w Internecie do kupienia za grosze, zwłaszcza na allegro. Ćwiczcie
proszę-stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu -a to najważniejsze i nie wymaga wysiłku-poza
zakupem ich. Zawsze przed tymi ćwiczeniami ze słuchawkami, poćwiczcie wg. Zestawów wcześniejszych
narządy.
Twardochleb Zofia

