TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DOM RODZINNY DZIECKA.
DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 18.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: RODZINA. NAZWISKA I IMIONA CZŁONKÓW RODZINY.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzic czyta dziecku polecenie.
1. WSKAŻ NA OBRAZKU JAKĄ MAMY TERAZ PORĘ ROKU?

Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta o pogodę. Dziecko mówi lub wskazuje na obrazku.
2.JAKA DZISIAJ JEST POGODA?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu, wyciągnij zdjęcia i pooglądaj je razem z dzieckiem. Pokaż dziecku wszystkich członków rodziny i
przypomnij jak się nazywają.

1. POPATRZ NA ZDJĘCIA I WSKAŻ PALCEM, GDZIE JEST MAMA, BABCIA, TATO, DZIADEK. (ADAM
GŁOŚNO WYPOWIADA IMIONA I NAZWISKA WSZYSTKICH ZNANYCH MU BLISKICH CZŁONKÓW Z
RODZINY). UTRWALAMY Z DZIECKIEM SŁOWO :

RODZINA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, poproś dziecko o przygotowanie materiałów potrzebnych do wykonania portretu. Naszkicuj duży
portret, a dziecko wypełni go kolorem.
1. Z POMOCĄ RODZICA NAMALUJ POTRET WYBRANEGO CZŁONKA Z RODZINY. MOŻESZ UŻYĆ FARB
PLAKATOWYCH LUB KREDEK-WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE.

W-F 18.05.2020r.
Temat: Zabawy i gry z pełzaniem i ślizganiem.
Witam was serdecznie w kolejnym tygodniu zdalnego nauczania. Dziś zaproponuję wam kilka zabaw, w
które możecie się pobawić z siostrą, bratem, tatą, mamą, a nawet całą rodziną- wtedy na pewno będzie
bardzo zabawnie.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.„Odkurzacz" - stopami sprzątamy śmieci (strzępy gazety, guziki, kapsle, kasztany, woreczki z grochem
2."Myjemy się" – udajemy, że myjemy się dokładnie przed snem - stopa to mydło
3.„Wyścigówa”- Siad prosty (nogi przed sobą wyprostowane, ręce z tyłu)- odpychamy się rękoma i
przesuwamy do przodu następnie do tyłu.
4.„Ślimaki”- Leżenie przodem ( na brzuchu) staramy się przemieścić do przodu uginając ręce

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”- Opracowała: B. Góra
Temat: „Kamienne stworki”- wykorzystanie materiału przyrodniczego- kamienia.
Wskazówki dla rodziców i dzieci:
Zadaniem dzieci jest wykonanie zabawnych stworków z kamieni przyniesionych ze spaceru, ogrodu.
Poszukiwanie ładnych kamieni do pomalowania to już może być fajna zabawa dla waszych dzieci.

A więc potrzebować będziecie:
- ładne, gładkie kamienie
- farby plakatowe
- pisaki
Rodziców lub dziadków proszę, aby spróbowali się pobawić ze swoimi dziećmi w malowanie kamieni- to
świetna zabawa. Możecie nadawać imiona swoim stworkom, bawić się nimi lub włożyć do doniczek z
kwiatami- będą piękną ozdobą.
Dzieci pomalują większe powierzchnie, natomiast szczegóły tj. oczy, buźkę trzeba będzie pomóc
domalować zwłaszcza Hubertowi i Kacprowi. Proszę dorosłych o pomoc.
Jak je pomalować zależy od was.
Oto kilka propozycji. Gotowe prace dla utrwalenia można dodatkowo polakierować.

Życzę udanej zabawy!
Zróbcie zdjęcia swoich prac, wyślijcie je swojej pani, ona mi pokaże wasze dzieła.

Kacper L. 18.05.2020r.- rewalidacja indywidualna
Temat: Części ciała cz.II
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.
Włączamy muzykę : https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo UWAGA: ODSŁUCHUJEMY
TYLKO PIERWSZY UTWÓR!
Trzymamy Dziecko za ręce, śpiewamy i pokazujemy części ciała, o których właśnie jest mowa w pląsie.
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Kolana, pięty, kolana, pięty
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Oczy, uszy, usta, nos.
Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy,
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy,
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta,
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos.

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 18.05.2020
Temat: Jacy jesteśmy. Nie jestem bałaganiarzem. 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 kostkę do gry .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Ratujmy porządek”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Dziwny lokator” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj co jego
podpowiedzi. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Klikaj w głośniczki i uważnie słuchaj.
Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
7. Klikaj w głośniczki i uważnie słuchaj. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DOM RODZINNY DZIECKA
DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 19.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MÓJ DOM. BUDYNKI MIESZKALNE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:

Rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego przygotowania śniadania. Poproś o umycie rąk i nakrycie do stołu.
Postaraj się, aby dziecko w miarę możliwości przygotowało chociaż jedną kanapkę (jeśli nie dla siebie, to
dla rodzica). Na koniec dopilnuj, aby dziecko umyło talerz i kubek oraz wytarło stół. W tym celu pomocne
są obrazki. Pokaż je dziecku, posłużą jako instrukcja do zadań.
1.PRZYGOTUJ Z RODZICEM ŚNIADANIE.

UMYJ RĘCE PRZED
ŚNIADANIEM.

NAKRYJ DO STOŁU

ZRÓB KANAPKĘ

ZJEDZ ŚNIADANIE

UMYJ TALERZ I KUBEK

WYTRZYJ STÓŁ

Rodzic pokazuje dziecku obrazki i pyta na co ma ochotę. Dziecko wskazuje palcem (Adam czyta).
SKORZYSTAJ Z PONIŻSZYCH OBRAZKÓW, ŻEBY POWIEDZIEĆ RODZICOWI NA CO MASZ OCHOTĘ PODCZAS
ŚNIADANIA.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, wyjdź z dzieckiem przed dom i zróbcie wspólnie kilka zdjęć budynku, w którym mieszkacie
(telefonem lub aparatem). Kacper stara się zapamiętać kolorystykę budynku.
1. WYJDŹ Z RODZICEM NA PODWÓRKO I ZRÓB KILKA ZDJĘĆ BUDYNKOWI W KTÓRYM MIESZKASZ.
NAJPIERW ZRÓB ZDJĘCIE Z PRZODU BUDYNKU, POTEM BOKI BUDYNKU, A NASTĘPNIE Z TYŁU
BUDYNKU. ZDJĘCIA WYKORZYSTASZ DO WYKONANIA ZADANIA NR 2.

Rodzic drukuje obrazki dziecku lub przerysowuje na kartkę. Przed kolorowaniem obrazka, dziecko
przygląda się zdjęciom i koloruje wybrany dom według kolorów na zrobionym zdjęciu.
2. WYBIERZ DOM W KTÓRYM MIESZKASZ I POKOLORUJ GO TAK, ABY WYGLĄDAŁ TAK SAMO JAK
TWÓJ. WYKORZYSTAJ ZDJĘCIA, KTÓRE ZROBIŁEŚ. PATRZ NA ZDJĘCIA I MALUJ.

DOM JEDNORODZINNY

KAMIENICA

BLOKI

W-F 19.05.2020r.
Temat: Zabawy i gry z czworakowaniem.
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić całą rodziną.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
"Kurki zbierają ziarenka" - w klęku podpartym, dłonie skierowane do środka. Naśladowanie ruchów kury
zbierającej ziarenka, dotykamy nosem do podłogi między rękoma.
"Dźwig" - przenosimy materiały budowlane (woreczki z grochem, kapsle, kasztany, piłeczki) stopą w
miejsce, w którym będzie budowany dom.
Przejście na czworakach po wyprostowanej, leżącej na podłodze skakance.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Zapoznanie z pios. „Kochana Mamo”, zabawa przy muzyce - wtorek
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu
do szkoły.

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 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. Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE. KACPER, proszę przeczytać tekst piosenki.
Po wysłuchaniu/przeczytaniu piosenki niech dziecko odpowie lub wskaże, *dla kogo poświęcona jest ta piosenka?,
*z jakiej okazji jej się uczymy?, *kiedy obchodzimy Dzień Matki? *Jakie zwierzęta pomagały mamie, odszukaj je
na ilustracji.
Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę małpeczkę
z podróży. Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za Ciebie
zmywać talerze.
Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę wielbłąda
z podróży. Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, aby do pracy
mknąć na wielbłądzie
Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę
tłum zwierząt z podróży.
Niech wszystkie mówią ze mną to samo,
że bardzo Ciebie kochamy, Mamo!

3.Wysłuchajcie/przeczytajcie piosenkę jeszcze raz.
W trakcie słuchania/czytania bawcie się muzyką:
wyklaskujcie rytm piosenki, maszerujcie i spiewajcie „kochana mamo”

4. Ostatnim zadaniem będzie odszukanie na karcie kalendarza Dnia matki
Odszukajcie i policzcie instrumenty

( co jest na obrazku w tym dniu?)

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DOM RODZINNY DZIECKA
DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 20.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MÓJ DOM. WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA, SPRZĘTY
DOMOWE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzicu, zachęć dziecko do wspólnego przygotowania śniadania. Poproś o umycie rąk i nakrycie do stołu.
Postaraj się, aby dziecko w miarę możliwości przygotowało chociaż jedną kanapkę (jeśli nie dla siebie, to
dla rodzica). Na koniec dopilnuj, aby dziecko umyło talerz i kubek oraz wytarło stół. W tym celu pomocne
są obrazki z poprzedniego dnia. Pokaż je dziecku, posłużą jako instrukcja do zadań.
1.PRZYGOTUJ I ZJEDZ WSPÓLNIE Z RODZICEM ŚNIADANIE.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu, zabierz dziecko do łazienki i kuchni. Pokaż przedmioty jakie tam się znajdują. Nazwij je i poproś o
podjęcie próby powtórzenia wyrazu. Hubert wskazuje na obrazkach.

1. W KAŻDYM DOMU ZNAJDUJE SIĘ KILKA POMIESZCZEŃ. ZAJRZYJ Z RODZICEM DO
KUCHNI I ŁAZIENKI. POPATRZ JAKIE RZECZY TAM SIĘ ZNAJDUJĄ. NASTĘPNIE
PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM I WSKAŻ ELEMENTY, KTÓRE ZAUWAŻYŁEŚ W TYCH
POMIESZCZENIACH.

KUCHNIA

NAZWIJ PRZYBORY KUCHENNE
(wskaż, gdzie jest czajnik, talerz, patelnia, miska, garnek)

ŁAZIENKA

NAZWIJ PRZYBORY DO ŁAZIENKI (wskaż na obrazku, gdzie jest ręcznik, pasta do zębów,
szczoteczka i mydło)

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, przeczytaj dziecku polecenie.

1. WSKAŻ PALCEM, GDZIE JEST ŁAZIENKA?
WSKAŻ PALCEM, GDZIE JEST KUCHNIA?

2. ZAPROJEKTUJ WŁASNY RĘCZNIK. NARYSUJ WZORY NA RĘCZNIKU.

W-F 20.05.2020r.
Temat: Omijanie i pokonywanie przeszkód.
Propozycja zabaw, w które możecie się pobawić będąc na działce, na spacerze w lesie.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
1.„Omijamy kałuże”
W trakcie marszu dzieci wykonują komendy np. rodzica
- „Uciekamy przed deszczem” dzieci szybko maszerują.
- „Świeci słońce”- zwalniają tempo marszu.
- „Omijamy kałuże”- przeskakują przez wyimaginowane kałuże.
2.„Wiosenne cienie”- dziecko idzie za np. mamą i naśladuje ruchy, wykonywane przez osobę z przodu.
3.Slalom między drzewami
4.Skok w dal z miejsca na miękkim podłożu np. na pisaku.

RELIGIA- KATECHEZA 1
TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat.
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec Karol był
żołnierzem, a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach. Uczył się dobrze. W
niedzielę uczęszczał do parafialnego kościoła gdzie był ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą
bardzo lubił jeździć na nartach. Latem wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę.
Najczęściej stawał na bramce. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym księdzem i cudownym papieżem.
Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc Papieżem –
następcą św. Piotra, zauważał każdego człowieka.
W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do ponad 130 krajów, w
tym 9 razy odwiedził nasza Ojczyznę.
Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37. Był to
bardzo trudny czas dla ludzi na całym świecie.
Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św. Jana Pawła II
https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
a także o tym za co kochamy Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY

Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w naszych rodzinach i
domach, gdyż Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.
Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II.
Zadanie dla ochotników
Narysuj bukiet kwiatów, który chciałbyś dać Janowi Pawłowi II w dniu Jego urodzin.
Kochane Dziecko, poproś swojego Rodzica by wysłał zdjęcie Twojej pracy do Twojego wychowawcy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Zabawa ruchowa do piosenki „Kochana Mamo” - 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 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 będziemy ilustrowali ruchem, naszym ciałem to wszystko, co dzieje się w
piosence. Kliknijcie proszę na link z piosenką https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE, posłuchajcie i
przypomnijcie słowa piosenki.
KACPER – proszę przeczytać i przypomnieć słowa piosenki
DRODZY RODZICE - Rozpisałam każdy wers piosenki, co i jak pokazujemy ale możecie bawić się – ilustrować
ciałem wg własnego pomysłu. Przeczytajcie wcześniej, w jaki sposób ilustrujemy, będzie potem łatwiej podczas całej
zabawy.
Pierwszy raz może być troszkę trudno ale drugi raz i kolejny, z pewnością będzie łatwiej i weselej. Miłej zabawy 😊
Kochana Mamo ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )
gdy będę duży ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę małpeczkę z podróży ( dzieci skaczą)
Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za Ciebie zmywać talerze ( naśladujemy mycie naczyń)
Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )
gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę wielbłąda z podróży. ( chodzimy wolno jak wielbłąd, nogi podnosmy wysoko)
Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, aby do pracy mknąć na wielbłądzie ( możemy usiąść na krześle i udajemy,
że jedziemy)
Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce / pokazujemy ręką serce)
gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży. ( robimy rękoma duże koło)
Niech wszystkie mówią ze mną to samo, że bardzo Ciebie kochamy, Mamo! ( wskazujemy serce, dzieci przytulają się
do Mamy).

KACPER L. - AAC
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DLA DZIECKA :KARTKĘ A 4, OŁÓWEK, LINIJKĘ, JABŁKO SERWETKĘ, NÓŻ,
ŁYŻECZKĘ, KLUCZ, KUBEK, TALERZ , CUKIERKI, WIDELEC, MISECZKĘ, KREDKI, BUTELKĘ, WAZON,
KSIĄŻKĘ, ŚWIECZKĘ, FARBY ,PĘDZELEK, KWIATEK W DONICZCE, POMODORKI, OGÓRKI, CEBULĘ,
MARCHEWKĘ , ŚCIERECZKĘ. . TERAZ, PROSZĘ, NA KARTECZKACH 10 X 10 CM NARYSUJ DZIECKU
CZARNYM FLAMASTREM KONTURY TYCH PRZEDMIOTÓW .UŁÓŻ NA STOLE PO DWA, TRZY, CZTERY
PRZEDMIOTY TAK, JAK NA ZDJĘCIACH WIDOCZNYCH PONIŻEJ. POD SPODEM W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI
(OK.20 CM) UŁÓŻ KILKA OBRAZKÓW KONTUROWYCH ( PIĘĆ LUB SZEŚĆ) PRZYGOTOWANYCH NA
KARTECZKACH 10 X 10 CM. ZADANIEM DZIECKA JEST OPISAĆ OBRAZEK UTWORZONY Z KILKU
PRZEDMIOTÓW ZA POMOCĄ OBRAZKÓW KONTUROWYCH. DZIECKO POWINNO WYBRAĆ ODPOWIEDNIE
OBRAZKI I UŁOŻYĆ JE BLISKO ZESTAWU PREZENTOWANYCH PRZEDMIOTÓW.

Kacper L. 20.05.2020r.- rewalidacja indywidualna
Temat: Części ciała cz.II
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.
Włączamy muzykę : https://www.youtube.com/watch?v=2z2vC7MxcKo UWAGA: ODSŁUCHUJEMY
TYLKO PIERWSZY UTWÓR!
Trzymamy Dziecko za ręce, śpiewamy i pokazujemy części ciała, o których właśnie jest mowa w pląsie.
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Kolana, pięty, kolana, pięty
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty,
Oczy, uszy, usta, nos.
Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy,
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy,
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta,
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos.

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DOM RODZINNY DZIECKA
DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK 21.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: : MÓJ DOM. WYPOSAŻENIE, POMIESZCZENIA, SPRZĘTY
DOMOWE.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:

Rodzicu, wydrukuj kartę z zadaniem. Utrwalaj z dzieckiem stosunki przestrzenne: nad, na, obok, pod,
przed. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania, należy przygotować dwie jednakowe rzeczy i jedną ustawić
na stole-drugą dać dziecku i poprosić o ustawienie NA stole. Dalej postępujemy tak samo, lecz
przygotowaną rzecz ustawiamy POD stołem itd.

1.WYTNIJ ELEMENTY I WKLEJ W ODPOWIEDNIE MIEJSCA.

Rodzicu, pomóż dziecku w obliczeniach z pomocą kalkulatora.

3. PRZEPISZ DZIAŁANIA NA KARTKĘ I OBLICZ ZA POMOCĄ KALKULATORA.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, zabierz dziecko do salonu i sypialni. Pokaż przedmioty jakie tam się znajdują. Nazwij je i poproś o
podjęcie próby powtórzenia wyrazu. Hubert wskazuje na przedmiotach.

1.W KAŻDYM DOMU ZNAJDUJE SIĘ KILKA POMIESZCZEŃ. ZAJRZYJ Z RODZICEM DO
SALONU I SYPIALNI. POPATRZ JAKIE RZECZY TAM SIĘ ZNAJDUJĄ. NASTĘPNIE PRZYJRZYJ
SIĘ OBRAZKOM I WSKAŻ ELEMENTY, KTÓRE ZAUWAŻYŁEŚ W TYCH POMIESZCZENIACH.

NAZWIJ, WSKAŻ NA OBRAZKU PRZEDMIOTY W SALONIE
(SOFA, STOLIK, TELEWIZOR, ŻYRANDOL)

SALON

NAZWIJ, WSKAŻ NA OBRAZKU PRZEDMIOTY W SYPIALNI
(ŁÓŻKO, SZAFA, SZAFKA NOCNA, OBRAZ)

SYPIALNIA

Rodzicu, wydrukuj obrazek lub narysuj podobne elementy na kartce. Przeczytaj dziecku polecenie.

2.POKOLORUJ SOFĘ I LAMPKĘ NA KOLORY, KTÓRE BARDZO LUBISZ.

W-F 21.05.2020r.
Temat: Zabawy i gry z elementami równowagi.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonajcie proszę poniższe ćwiczenia:
1.W staniu jednonóż pisanie liter. Ćwiczy raz prawa, raz lewa noga (po 2x),
2.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia RR na przemian w przód i w tył (po
5x),
3.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, skłony głowy w przód i w tył,
4.w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia stopą (po 5x),
5.stanie we wspięciu z zamkniętymi oczami (wytrz. 3s.).

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DOM RODZINNY DZIECKA
DZIEŃ TYGODNIA: PIĄTEK 22.05.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MÓJ ADRES ZAMIESZKANIA.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:

Rodzic podchodzi z dzieckiem do okna i pyta o pogodę. Dziecko mówi lub wskazuje na obrazku.

1. .JAKA DZISIAJ JEST POGODA?

2.TO JEST DOM. KAŻDY DOM MA ADRES- NUMER I NAZWĘ ULICY. POD JAKIM ADRESEM TY
MIESZKASZ?

UL. SPOKOJNA
4

Rodzic zapisuje na kartce adres zamieszkania dziecka i prosi o napisane po śladzie.

3.NAPISZ ADRES ZAMIESZKANIA PO ŚLADZIE.
Rodzic przygotowuje kilka kartek z różnymi adresami (napisanymi dużymi, drukowanymi literami). Rozkłada
przed dzieckiem etykiety i pokazuje dodatkowo napisaną etykietę z właściwym adresem zamieszkania.
Dziecko odszukuje taki sam adres wśród innych adresów. Zadanie należy powtórzyć kilka razy, aby utrwalić
znajomość swojego adresu zamieszkania.

4.ODSZUKAJ ETYKIETĘ Z WŁASNYM ADRESEM ZAMIESZKANIA.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzic przygotowuje różne materiały (koraliki, kredki, brokat) i daje dziecku naszkicowany na kartce A4
(wielkimi literami) adres zamieszkania. Litery powinny być szerokie, aby można było ich środek wypełnić
kolorem, kredkami lub brokatem.

1. Z POMOCĄ RODZICA ZAPROJEKTUJ KOLOROWĄ WIZYTÓWKĘ Z WŁASNYM
ADRESEM ZAMIESZKANIA. OZDÓB JĄ WEDŁUG SWOJEGO POMYSŁU. POWINNA
BYĆ BARDZO KOLOROWA!!!



PRZYKŁADOWA WIZYTÓWKA

JAN KOWALSKI
UL. SPOKOJNA 4/2
31-300 CIECIERZYCA
RELIGIA- KATECHEZA 2
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
Odpowiedz na pytania:
– Co spotkało człowieka w podróży?
- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
– Jakimi czynami to pokazał?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody, pielęgnował, dał dwa denary. To są czyny
miłości bliźniego.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej
pomocy. Miłość bliźniego wymaga pełnego zaangażowania. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego czy tylko
uronić łzę wzruszenia. Miłość trzeba okazywać czynami, wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i wszystko, czym
dysponujemy.

Uczymy się pomagać innym – nawet tym których mniej lubimy. Nasze serca są grzeszne jeżeli nie chcemy pomagać
potrzebującym.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie
za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi na Covid 19.

REWALIDACJA -Adam Ł
Temat: Pary
22.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Połącz w pary takie same balony.

1. Ile jest balonów? …………………
2. Ile jest par balonów? (para to 2 sztuki).…………..
Połącz w pary rękawiczki.

Ile jest rękawiczek? …………………..
Ile jest par rękawiczek? ……………………

REWALIDACJA - Kacper L.
Temat: Litera A – zapis po śladzie. Ćwiczenia analizy wzrokowej.
22.05.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, poproś dziecko, aby zapisało po śladzie literę A. Następnie nazwij obrazki rozpoczynające się
głoską A (ananas, aparat, anioł, agrafka). Poproś, aby pokazało, gdzie jest ananas, aparat, anioł, agrafka. Na
koniec poproś, aby dziecko wycięło w linii prostej obrazki. Ty, drogi Rodzicu, przetnij je w paski
(KAŻDY OBRAZEK NA DWA LUB TRZY PASKI) i połączcie powstałe puzzle.

AAAAAAAA

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Adam Ł. Piątek 11.00-12.00
Propozycje ćwiczeń:
1. Lepienie z plasteliny, ciastoliny.
2. Zabawy z balonem: nadmuchiwanie, odbijanie, gra balonem.

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 22.05.2020
Temat: Jacy jesteśmy. Literki też mają swoje charakterki. 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 serduszko .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Zakręcone litery”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Gdzie jest żyrafa?” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w głośniczek i odsłuchaj jak brzmi polski alfabet. Powtarzaj
wszystkie literki za głosem z komputera.
7. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj
się je wykonać poprawnie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
9. Odsłuchaj klikając w głośniczek.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
LOGOPEDIA Hubert C.
Drodzy rodzice-wiem, że niełatwo jest naszym dzieciom zwłaszcza z głęboką dyzartrią ćwiczyć, ale
pamiętajmy, że narządy tu czyli język, wargi, podniebienie, przełyk mają utrudnione zadanie i każde
ćwiczenie w obrębie twarzoczaszki, które dałam ostatnio oraz masaże dadzą możliwość stymulacji w/w
narządów-bo rehabilitujemy nie tylko kończyny, kręgosłup ale również narządy artykulacyjne potrzebne do
połykania, transportowania pokarmu itp. Kilka ćwiczeń obecnie proszę wykonywać codziennie naszym
dzieciom, aby usprawniać na tyle ile możemy ssanie, połykanie, transport śliny itp.
1. Bardzo proszę posmarować dziecku czymś tłustym na co nie jest uczulone twarz i smarując odrazu
kulistymi ruchami wmasowywać krem, czy oliwkę po całej twarzy.
2 W kolejnym ćwiczeniu proszę dookoła warg delikatnymi ruchami -palcem wskazującym i środkowym
wmasowywać dalej krem.
3 A teraz bardzo proszę kciukiem i palcem wskazującym poszczypywać delikatnie miejsca dookoła warg. raz
w jedną stronę raz w drugą.
4w kolejnym ćwiczeniu proszę od brody w górę do zakończenia policzka z jednej i drugiej strony policzków
naprzemiennie poszczypywać kciukiem i palcem wskazującym skórę twarzy-czyli od dołu do góry.
5. Kolejne ćwiczenie to bardzo proszę wprowadzić szczoteczkę do wewnątrz jamy ustnej i pomasować język
okrężnymi ruchami. Wiem, że to nie jest łatwe-jednak-taki myk logopedyczny -jeśli palcem wskazującym
jednej ręki wciśniecie policzek dziecku między zęby-nigdy nie zaciśnie warg, ani zębów-to go nie boli i też nie
zamknie buzi, ani nie ugryzie i nie boli go to-po prostu będziecie mamy mogły pomasować język-ponieważ
on bardzo potrzebuje pomocy, masaży-aby funkcjonować. To proste ćwiczenia, jednak bardzo ważne w
rehabilitacji. Proszę pamiętajcie o najprostszych ćwiczeniach rozumienia weż, daj-jeden przedmiot, dwa
przedmioty te którymi się posługuje-nastąpi wtedy-ćwiczenie gnozji-czyli rozpoznawania-nawet po dotyku
w retinopatii i będziemy tym samym stymulować płat skroniowy i ciemieniowy. Czasami najprostsze
ćwiczenia dają lepsze efekty niż wiele naraz. Rozumienie podstawą całej rehabilitacji. Pozdrawiam.
Twardochleb Zofia

LOGOPEDIA Adam Ł, Kacper L.
W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum -czyli języka.
Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządów-ponieważ rehabilitujemy je
tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je wykonywać dwa razy dziennie
nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na słuchawkach i tych dwóch zeszytach o
których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach
również, pisałam. Powodzenia.
Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie.
1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w drugą całe
wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy.
2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i naprzemiennie dotykamy
czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust.
3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia twardegomówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma duzo kropek.
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz, cz, rz, dż
Proszę je wykonywać codziennie po kilka razy.
To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za mowę, połykanie śliny,
trawienie pokarmowe itp
Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć dmuchanie
i robienie baniek.
Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet samą kartkę i na niej
porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na miejsce lub układamy na
biedronce, na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowe -fajna zabawa-ale pokazać musicie, czyli nabrać powietrza
z rurki i przenieść rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla oddechu, płuc oraz
ruchomości warg, języka.
Powodzenia. Zofia Twardochleb

