TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DZIEŃ DZIECKA.
DZIEŃ TYGODNIA: PONIEDZIAŁEK 01.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ŚWIĘTO DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu dzisiaj poproś dziecko, aby powycierało kurze w swoim pokoju. Ustaw na stole płyn lub
spray do wycierania kurzu oraz ściereczkę. Pokaż dziecku jak należy to zrobić.
1. POWYCIERAJ KURZE W SWOIM POKOJU.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu, pokaż dziecku poniższe zdjęcia. Opowiedz dziecku czym się różnią dzieci.

1. PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM DZIECI I ZAOBSERWUJ CZYM SIĘ RÓŻNIĄ.

Zadanie dla Adama:
ADASIU, POWIEDZ CZYM RÓŻNIĄ SIĘ DZIECI. SKORZYSTAJ Z PONIŻSZYCH WYRAZÓW.
UŁÓŻ KILKA ZDAŃ.
(SKOŚNE OCZY, JASNA SKÓRA, CIEMNA SKÓRA, KRĘCONE WŁOSY, PROSTE WŁOSY)
Rodzic czyta dziecku poniższy tekst.
2. POSŁUCHAJ:

TO JEST KULA ZIEMSKA NA ZIEMI MIESZKAJĄ RÓŻNE DZIECI.
ZAPAMIĘTAJ, ŻE BEZ WZGLĘDU NA TO JAK WYGLĄDAJĄ I GDZIE
MIESZKAJĄ
WSZYSTKIE DZIECI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO

1 CZERWCA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, napisz dziecku na kartce wielkimi literami 1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA.. Poproś, aby dziecko wykleiło
plasteliną napis. Dziecko powinno samodzielnie robić kulki z plasteliny i przyklejać je w odpowiednim miejscu.

1. WYKLEJ PLASTELINĄ NAZWĘ NOWEGO MIESIĄCA I DATĘ ŚWIĘTA DZIECI.

1 CZERWCA
DZIEN DZIECKA
Rodzic czyta dziecku poniższe informacje.

DZISIAJ DOSTAJESZ W PREZENCIE OD PANI KLAUDII
UŚMIECH


ORAZ ŻYCZENIA

Pamiętająca
i tęskniąca za
Wami Pani
Klaudia.

W-F 01.06.2020r.
Temat: Chwyty piłki oburącz: odbitej, rzuconej, podanej.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Wykonaj poniższe ćwiczenia, powtórz kilka razy dla utrwalenia.
 W pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, chwyt – oburącz,
 w pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie jak największej liczby klaśnięć, chwyt oburącz,
 w pozycji stojąc, podrzut piłki, wykonanie pełnego obrotu, chwyt oburącz,
 z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie przysiadu podpartego, chwyt oburącz w pozycji
stojąc,
 z pozycji stojąc, podrzut piłki oburącz, wykonanie siadu skrzyżnego, chwyt oburącz w pozycji siadu,

Kółko plastyczne „Mój kolorowy świat”- Opracowała: B. Góra
Temat: „Moje akwarium”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych elementów ( słoik z
wodą, muszle, rybki)
Wskazówki dla rodziców:
Zadaniem uczniów jest wykonanie z Waszą pomocą akwarium w słoiku. Zadanie to można z
powodzeniem wykonać podczas pobytu na pikniku rodzinnym, czy w ogrodzie dziadków.
Do wykonania akwarium przydadzą się:
- słoik,
- kamyczki, muszelki
- plastikowe zabawki w kształcie rybek lub rybki, ślimaczki ulepione z
plasteliny
- wodne roślinki lub kępki trawy, które posadzicie wśród kamyczków
- inne skarby: perełki, stara moneta, bursztynek, pisaki
Sposób wykonania jest prosty: na dno słoika układamy kamyczki i
„sadzimy” w nich roślinkę, dokładamy stopniowo muszelki, perełki,
rybki i inne „skarby”, a na koniec nalewamy wodę. Jeśli chcemy
przenieść nasze akwarium do domu można zakręcić je zakrętką od
słoika. I gotowe.
Drodzy rodzice- zaangażujcie do tej zabawy nie tylko wasze dzieci, ale
i całą rodzinkę na pikniku – będzie na pewno świetna zabawa.
Tatusiowie mogą wyciąć rybki z plastikowych butelek, a wasze dzieci
pomalują je pisakami. Można na słoiku położyć patyczek od szaszłyków
i zawiesić rybki na niteczkach tak, aby „pływały” w wodzie.
Od waszych pomysłów zależy efekt i dobra zabawa.

Kacper L. - 01.06.2020r.- rewalidacja indywidualna
Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój. Będzie też potrzebny telefon z
dostępem do internetu.
Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu:
Dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę!
Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:
1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi nogami i
swobodny dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie.
2. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58 i puścić
Dziecku do odsłuchania dwa, trzy razy.
3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów piosenki tj.:
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce
dziecka w swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie,
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi dziecka w
swoje dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę,
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i
prosimy o powtórzenie: nieeeeee!!!!
4. Zakończenie zajęć:
Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie piosenki. W momencie, gdy
„jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę
poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie piosenki klaskając
w dłonie.
Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 01.06.2020
Temat: Nasze rodziny. Kłopoty ze snem.
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 piłkę, następnie w auto .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Bezsennik w akcji”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną
kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DZIEŃ DZIECKA.
DZIEŃ TYGODNIA: WTOREK 02.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzicu dzisiaj poproś dziecko o poukładanie zabawek na półce. Zdejmij zabawki z półki na dywan i pokaż
dziecku jak je poustawiać na półce. Towarzysz dziecku podczas zadania, ale nie wyręczaj go!!!
1.UŁÓŻ ZABAWKI NA PÓŁCE.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu, daj dziecku kredki i wypowiadaj kolor kredki jakim ma dziecko malować bluzkę, włosy itd.
Dziecko zgodnie z waszym poleceniem wybiera kredkę i koloruje.
1. ADASIU NARYSUJ POSTAĆ CHŁOPCA I DZIEWCZYNKI. POKOLORUJ RYSUNEK.
HUBERCIE I KACPRZE POKOLORUJ RYSUNEK WEDŁUG POLECEŃ RODZICA.

Rodzicu zapoznaj dziecko z jego prawami.
2. POZNAJ PRAWA KAŻDEGO DZIECKA.
ADAMIE PRZECZYTAJ NA ILUSTRACJI DO CZEGO MA PRAWO KAŻDE DZIECKO.
PRZEPISZ DO ZESZYTU PRAWA DZIECI.

Hubert i Kacper z pomocą rodzica wskazują na obrazkach obowiązki, które z chęcią wykonują w domu.
3. POZNAJ OBOWIĄZKI KAŻDEGO DZIECKA.
ADAMIE, PRZECZYTAJ I WSKAŻ OBOWIĄZKI Z KTÓRYCH CHĘTNIE SIĘ WYWIĄZUJESZ.

PRZESTRZEGAM
ZASAD HIGIENY
OSOBISTEJ

POMAGAM RODZICOM
W CZYNNOŚCIACH
DOMOWYCH

PILNIE SIĘ UCZĘ

W-F 02.06.2020r.
Temat: Rzuty małymi przedmiotami lewą i prawa ręką do celu.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Przygotujcie: balony, butelki, puszki. Postępujcie zgodnie z opisem zabawy.
Pociski
Wieszamy na gałęzi drzewa nadmuchany balon. Uczestnicy zabawy ustawiają się na linii rzutu, którą
umieszczamy na około 10 kroków od drzewa. Każdemu graczowi przysługują trzy rzuty. Za pociski mogą
posłużyć woreczki, piłeczki, kamyczki. Należy policzyć każde trafienie. Wygrywa gracz, który na swoim
koncie będzie miał najwięcej trafień.
Rzuty do celu
Ustawiamy na murku, stoliku lub ławce puszki lub butelki plastikowe puste, mogą być też kubeczki.
Uczestnicy ustawiają się na linii rzutu. Każdy gracz otrzymuje trzy kamyczki (woreczki, piłeczki). Należy
strącić z murka jak najwięcej przedmiotów. Wygrywa najbardziej celny gracz.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA - wtorek
TEMAT ZAJĘĆ: Utrwalamy wiadomości o instrumentach perkusyjnych na podstawie ” Bajki o ulicy dźwięków” Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.

1.

RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu i
dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.
2. DROGI RODZICU, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst.

Bajka o ulicy dźwięków
Były sobie kiedyś dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty te mieszkały w sklepie
muzycznym na swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się na spacer w poszukiwaniu ulicy dźwięków.
Nie wiedziały gdzie ta ulica się znajduje, ale były tak ciekawe jak tam jest, że postanowiły jej poszukać.
Aby było im przyjemniej maszerować, wyruszyły wszystkie razem: dzwonki, grzechotki, bębenki i
tamburyna. Instrumenty szły jedno za drugim. Najpierw zaczęły grać dzwonki, następnie grzechotki,
później bębenki, a na końcu tamburyna. Po długim marszu były już tak zmęczone, że dzwonki, grzechotki,
bębenki i tamburyna grały bardzo cichutko. Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna wydając te
cichutkie dźwięki zaczęły rozumieć, gdzie jest ta ulica dźwięków – dokładnie tam, gdzie stoją. Dzwonki,
grzechotki, bębenki i tamburyna spoglądały na siebie i wspólnie stworzyły cudowną melodię. Po chwili
wyruszyły w drogę powrotną, ponieważ odnalazły już ulice dźwięków. Po długim marszu pierwsze
pożegnały się grzechotki. Zaraz po nich pożegnały się dzwonki, następnie tamburyna, a bębenki były już
tak zmęczone, że szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, do sklepu muzycznego. Teraz,
dookoła jest tak cicho jak makiem zasiał, a na ulicy dźwięków już nic nie słychać.

3. Zadanie dla ADAMA,

Odpowiedz na pytanie i wskaż ( Rodzicu, pomóż proszę dziecku i zadaniu)
HUBERT i KACPER –odszukują i wskazują
instrumenty
1. O jakich instrumentach jest bajka? Odszukaj je na
półkach
2. Jak się nazywał sklep, w którym mieszkały
instrumenty?|
3. Jak nazywa się ulica, której szukały instrumenty?
4. Który instrument pożegnał się pierwszy a który
ostatni?

4. Drogi Rodzicu, na zakończenie naszej bajki, zróbcie
sobie relaksację, kliknij w link i oglądnijcie występ
3 letniego chłopczyka, który gra na perkusji.
https://www.youtube.com/watch?v=ip-SnmDpH7s

Zadanie dla Adama – Rodzic mówi nazwę, Adam
powtarza i wskazuje te przedmioty, które znajdują się na
półkach.

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DZIEŃ DZIECKA.
DZIEŃ TYGODNIA: ŚRODA 03.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: MOJE ZAINTERESOWANIA I MARZENIA.
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
będą obrazki z poprzednich dni. Pokaż je dziecku, posłużą jako instrukcja do zadań.
1.PRZYGOTUJ I ZJEDZ WSPÓLNIE Z RODZICEM ŚNIADANIE.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu każde z dzieci ma różne zainteresowania. Czasami jednak trzeba wzbudzić je w dziecku. Dzisiaj
proponuję wspólnie z dzieckiem upiec ciasto. Do tego posłuży dziecku poniższa instrukcja.
1.MOJE ZAINTERESOWANIA.
UPIECZ Z RODZICEM CIASTO.

SMACZNEGO!!! 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu poniżej podaję link do programu. Wklej link w przeglądarkę i włącz. Poćwicz razem z dzieckiem.

1. POĆWICZ Z RODZICEM WEDŁUG PROGRAMU KNILLÓW.
https://youtu.be/e04_3LioAsk
ZADANIE DLA KACPRA
-MAMA WŁĄCZA Z PŁYTY MUZYKĘ RELAKSACYJNĄ. PRZY MUZYCE KACPER LEŻY
SPOKOJNIE I WSŁUCHUJE SIĘ W DŹWIĘKI. KACPER WYCISZA SIĘ.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
2. TEMAT ZAJĘĆ: Rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych po brzmieniu i wyglądzie” - środa
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.
1. RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który ułatwi Państwu
i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.
2. DROGI RODZICU. Kliknij proszę w poniższy link i oglądnijcie wspólnie krótki Poranek Muzyczny, który odbył
się dla dzieci małych i dużych w Teatrze Wielkim Opery Narodowej. Wezmą w nim udział dzieci bardzo małe i
większe. Zwróćcie uwagę, że na instrumentach można wydawać różne głosy zwierząt i różne odgłosy.
Posłuchajcie tez króciutkiej bajki ilustrowanej instrumentami o słoniku Babarze
https://www.youtube.com/watch?v=hrlypdHkXnM
3.
Drogi Rodzicu, kliknij w link i spróbujcie odgadnąć, jaki to instrument? Na początku będą to instrumenty
inne, niż te, które poznaliśmy, ale na pewno je odgadniecie, potem już będą zagadki o instrumentach perkusyjnych.
https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI
4. RODZICU, pomóż KACPROWI w tym zadaniu.. Połącz instrument z właściwą nazwą.

W-F 03.06.2020r.
Temat: Zabawy naśladowcze.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Dziś pobawcie się z rodzeństwem bądź rodzicami. Losujecie osobę, która pierwsza pokazuje ćwiczenie.
Uczestnicy zabawy naśladują czynności i ćwiczenia, które pokazuje dana osoba.
Propozycje ćwiczeń:
- podskoki
- skłony
- przysiady
- brzuszki
- rowerek
- nożyce
Czynności:
- mycie naczyń
- wycieranie kurzu
- odkurzanie
- jedzenie
- mycie się
Itd.

RELIGIA - KATECHEZA 1
TEMAT: DOM OJCA – CEL NASZEJ WĘDRÓWKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Wymarzony dom kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie kochają się nawzajem. W takim domu wszyscy pamiętają,
by to, co robią, było zawsze dobre dla innych. Są względem siebie szczerzy, nie krzywdzą się słowem ani czynem.
Jezus dał każdemu z nas obietnicę dotyczącą przyszłego mieszkania. To, czy się wypełni, zależy tylko od ciebie.
Pan Jezus odszedł do domu Ojca, gdzie panuje miłość i szczęście. Odszedł, aby przygotować miejsce również dla
ciebie. Jednak to, czy tam dotrzesz, zależy od twojej decyzji. Pan Jezus pragnie ci w tym pomóc. Jeśli chcesz odczytać
Jego bardzo dyskretne drogowskazy, musisz być zawsze blisko Niego i często z Nim rozmawiać.
Obejrzyjcie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=SZ838zG_F6k
Sprawdź swoją wiedzę
1. Jezus odszedł do nieba, by:
a) zostawić ludzi samych,
b) odpocząć,
c) przygotować nam tam miejsce.
2. Do nieba można trafić:
a) z pomocą balonu lub samolotu,
b) wierząc w Jezusa i wypełniając Jego naukę,
c) wypełniając kilka wybranych przykazań.
3. Jezus jest dla nas:
a) kimś, kogo nie możemy poznać,
b) bohaterem ciekawych opowiadań,
c) drogą, prawdą i życiem.
Zapraszam Was do wspólnego śpiewu i tańca https://www.youtube.com/watch?v=JclFXky3YLE

Kacper L. - 03.06.2020r.- rewalidacja indywidualna
Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój. Będzie też potrzebny telefon z
dostępem do internetu.
Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu:
Dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę!
Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:
1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi nogami i
swobodny dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie.
2. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58 i puścić
Dziecku do odsłuchania dwa, trzy razy.
3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów piosenki tj.:
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce
dziecka w swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie,
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi dziecka w
swoje dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę,
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i
prosimy o powtórzenie: nieeeeee!!!!
4. Zakończenie zajęć:
Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie piosenki. W momencie, gdy
„jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę
poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie piosenki klaskając
w dłonie.

KACPER L. - AAC
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KOJARZENIA
DROGI RODZICU ! WYTNIJ Z BRISTOLU LIUB KARTONU 3 KOŁA O ŚREDNICY 20 CM.PODZIEL KOŁO NA 4 CZĘŚCI ZA
POMOCĄ FLAMASTRA.WYTNIJ OBRAZKI, ODDZIEL KARTECZKI Z CZASOWNIKAMI I WKLEJ KAŻDY CZASOWNIK
OSOBNO W KAŻDĄ JEDNĄ CZĘŚĆ KOŁA. POZOSTAŁE OBRAZKI - RZECZOWNIKI NAKLEJ NA KLAMERKI DO BIELIZNY
LIB NAKRĘTKI OD BUTELEK. ZABAWA POLEGA NA DOPASOWANIU ODPOWIEDNIEGO OBRAZKA - RZECZOWNIKA
DO CZASOWNIKA NA KOLE I PRZYPIĘCIE ODPOWIEDNIEJ KLAMERKI Z OBRAZKIEM .

TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DZIEŃ DZIECKA.
DZIEŃ TYGODNIA: CZWARTEK 04.06.2020r.
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: ULUBIONE ZABAWY DZIECI.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu w dalszym ciągu ćwiczymy samodzielność dziecka w zakresie przygotowywania prostego
posiłku. Do wykonania tego zadania można posłużyć się instrukcją obrazkową z poprzednich dni.
1. PRZYGOTUJ Z RODZICEM ŚNIADANIE.
Rodzicu, dopilnuj właściwe przeliczanie elementów oraz rozpoznanie właściwej cyfry.
2. DOBIERZ CYFRĘ DO ILOŚCI ELEMENTÓW W ZBIORZE.
PRZELICZ ELEMENTY W ZBIORZE I WSKAŻ PALCEM ODPOWIEDNIĄ CYFRĘ.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzic chowa zabawkę w pokoju. Dziecko chodzi i szuka zabawki. Rodzic kieruje dzieckiem słowami ciepło (gdy
jest blisko zabawki), zimno (gdy jest daleko od zabawki).

1. POBAW SIĘ Z RODZICEM W ZABAWĘ „CIEPŁO-ZIMNO”.
Rodzicu, poniżej podaję link do programu. Wklej link w przeglądarkę i włącz. Poćwicz razem z dzieckiem.

2.POĆWICZ Z RODZICEM WEDŁUG PROGRAMU KNILLÓW.
https://youtu.be/e04_3LioAsk
ZADANIE DLA KACPRA
-MAMA WŁĄCZA Z PŁYTY MUZYKĘ RELAKSACYJNĄ. PRZY MUZYCE KACPER LEŻY
SPOKOJNIE I WSŁUCHUJE SIĘ W DŹWIĘKI. KACPER WYCISZA SIĘ.
Rodzicu pokaż dziecku i nazwij zabawy dziecięce. Poproś dziecko, aby wskazało tę którą lubi najbardziej.
3. DZIECI LUBIĄ RÓŻNE ZABAWY. A TY JAK LUBISZ SIĘ BAWIĆ? WSKAŻ NA OBRAZKU.

LUBIĘ SKAKAĆ

LUBIĘ BAWIĆ SIĘ W PIASKU

LUBIĘ ZJEŻDŻAĆ ZE ŚLIZGAWKI.

Rodzic drukuje obrazek, pomaga dziecku przygotować stanowisko do zajęć. Dziecko przynosi wodę w kubeczku,
pędzel oraz farby.

4.POMALUJ FARBAMI RYSUNEK POD TYTUŁEM „ULUBIONE ZABAWA CHŁOPCÓW” .

W-F 04.06.2020r.
Temat: Zabawy bieżne i skoczne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Skoki wróbelka
Dzieci podskakują obunóż jak wróbelki i przesuwają się z miejsca na miejsce w dowolnym kierunku. Po
kilku podskokach wykonują kilka zwykłych kroków i tak na zmianę pewną ilość razy.
Dziś możecie poćwiczyć skacząc na skakance jeśli potrafisz ( jeśli nie spróbuj), jeżeli posiadasz trampolinę
poskacz na trampolinie.
Rozłóż sznurek, linę poskacz przez sznurek. Udanej zabawy.
LOGOPEDIA - ADAM Ł./ HUBERT C.
Ćwiczenia apexu, dorsum i labii-czyli czubka języka, języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek
K.G.H-oraz utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg.
Wskazówek, które obecnie przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek
wypowiadają, czy mówią dobrze, czy też nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory
systematycznie.
1. Aby prawidłowo używać głosek, lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich, bądź ćwiczyć
jedynie dziecku mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy pamiętać, że ĆWICZENIA PODSTAWĄ
PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE.
2. Pokazujemy dziecku jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz
jamy ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy trzy razy
dziennie. Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę
samemu wspomóc pracę języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrzpokazać jak połykamy język. Dzieciom bez ruchomości dorsum-języka sami wykonujemy te
ćwiczenia.
3. Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i przetrzymujemy
chwilę-5 razy.
4. Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją sami domykamy
wargi i ściskamy kilkakrotnie.
5. Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i
próbować unosić do góry.
6. Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
7. Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-dzieci, które mają
problem dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki, dać rurkę do buzi i
niech próbuje naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać
usta, aby chociaż dwa razy oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można
wszędzie dostać i pokazać jak się kręci dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie
potrafią proszę kupić piłeczkę taką małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po
twarzy pomasować dziecko po policzkach, dookoła warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też
relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć ćwiczenia obecne z poprzednimi. Każdego dnia
ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji wykonawczych i jednocześnie poznawczych.
Twardochleb Zofia-logopedia
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: DZIEŃ DZIECKA.
DZIEŃ TYGODNIA: PIĄTEK 05.06.2020r.

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: PIKNIK RODZINNY.
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?

Rodzicu, dziecko wskazuje dzień tygodnia o który jest pytane.
2. JAKI DZISIAJ JEST DZIEŃ TYGODNIA? WSKAŻ NA ETYKIECIE.
JAKI WCZORAJ BYŁ DZIEŃ? WSKAŻ NA ETYKIECIE
JAKI DZIEŃ BĘDZIE JUTRO? WSKAŻ NA ETYKIECIE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drogi rodzicu, opowiedz dziecku ilustrację, następnie zadawaj pytania. Dziecko wskazuje na obrazku odpowiadając
na pytania. Adam opowiada werbalnie oraz udziela ustnych odpowiedzi na pytania.

1. OPOWIEDZ ILUSTRACJĘ „RODZINNY PIKNIK” (Adam opowiada).
-CO ROBIĄ DZIECI? WSKAŻ NA ETYKIECIE
-GDZIE JEST PIESEK? WSKAŻ NA ETYKIECIE
-CO ROBI TATA? WSKAŻ NA ETYKIECIE
-GDZIE JEST CHŁOPIEC I MAMA CHŁOPCA? WSKAŻ NA ETYKIECIE
-NA TRAWIE ROZŁOŻONY JEST KOC. CO NA NIM SIĘ ZNAJDUJE? WSKAŻ
NA ETYKIECIE

Rodzicu, zabierz dziecko na działkę lub na łąkę. Przygotujcie wspólnie z dzieckiem piknik rodzinny. Pobaw się z
dzieckiem puszczając latawiec lub grając w piłkę.

2. PRZYGOTUJ Z RODZICEM PIKNIK. POBAW SIĘ Z RODZICAMI. MOŻESZ
ZAPROSIĆ NA PIKNIK ULUBIONEGO KOLEGĘ LUB KOLEŻANKĘ. MIŁEJ
ZABAWY !!! 
RELIGIA - KATECHEZA 2
TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i Ducha Świętego.
Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach:
Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby
Boskie nazywamy Trójcą Świętą.
Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa, który dla nas stał się
człowiekiem, i Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są Bogiem, który się nami opiekuje i do którego
modlimy się.
– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?
 dał nam cały świat
 posłał na ziemię Pana Jezusa
 jest najlepszym Ojcem
– Co robi dla nas Pan Jezus?
 umarł za nas na krzyżu
 karmi nas swoim Ciałem
 uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy
 umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej
– Co czyni dla nas Duch Święty?




jest z nami w Kościele
oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa
daje nam siły do życia dobrocią i miłością
Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs

Kacper L.
Temat: Ćwiczenia grafomotoryczne.
05.06.2020 (p. Agnieszka B.)
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie dziecku.
Narysuj po śladzie figury, następnie połącz kropki.

Co powstanie, kiedy połączysz kropki? Pokoloruj obrazek.

Adam Ł.
TEMAT: SAŁATKA. CZYTAMY.
05.06.2020 (P. Agnieszka B.)
Rodzicu, przeczytaj polecenie:
1. Przeczytaj tekst. Zapisz go w zeszycie. Obrazki zastąp wyrazem.

TO MAMA, OLEK I ADA. MAMA KROI

OLEK KROI
ADA OBIERA

. A CO ROBI ADA?
. CO Z TEGO BĘDZIE?

zad. 2 WYPISZ SKŁADNIKI NA SWOJĄ SAŁATKĘ. MOŻESZ JE RÓWNIEŻ
NAMALOWAĆ.
SKŁADNIKI NA SAŁATKĘ:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Adam Ł. Piątek 11.00-12.00
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.

LOGOPEDIA - KACPER L.
Ćwiczenia apexu, dorsum i labii-czyli czubka języka, języka i warg dla dzieci przy wydobywaniu głosek
K.G.H-oraz utrwalaniu dla dzieci mówiących. Dzieci niemówiące-mamy muszą same ćwiczyć wg.
Wskazówek, które obecnie przedstawię. Wszystkie więc nasze dzieci bez względu na to czy cokolwiek
wypowiadają, czy mówią dobrze, czy też nigdy mówić nie będą muszą wyćwiczać te artykulatory
systematycznie.
1.
Aby prawidłowo używać głosek, lub przygotowywać narządy do wypowiadania ich, bądź ćwiczyć
jedynie dziecku mięśnie języka, warg i czubka języka-musimy pamiętać, ze ĆWICZENIA PODSTAWĄ
PRACY TYCH NARZĄDÓW BEZ WZGLĘDU CZY MÓWIMY,CZY TEŻ NIE.
2.
Pokazujemy dziecku- jednocześnie mówiąc-unosimy czubek języka do góry i cofamy go wewnątrz
jamy ustnej jakbyśmy chcieli go połknąć-to trudne ćwiczenie-trzeba je wykonać kilka razy trzy razy
dziennie. Proszę samemu zrobić kilka razy pokazać dziecku niech próbuje. Pozostałe dzieci proszę samemu
wspomóc pracę języka i palcem pokierować język do góry z kierunkiem do tyłu wewnątrz-pokazać jak
połykamy język. Dzieciom bez ruchomości dorsum -języka sami wykonujemy te ćwiczenia.
3.
Kolejne ćwiczenie dla głosek w/w unosimy czubek języka wewnątrz jamy do góry i przetrzymujemy
chwilę-5 razy.
4.
Zamykamy usta i otwieramy-dzieciom bez ruchomości i tych, które nie rozumieją sami domykamy
wargi i ściskamy kilkakrotnie.
5.
Proszę okrężnymi ruchami szczoteczką dwufazową o której pisałam wcześniej masować język i
próbować unosić do góry.
6.
Ponownie proszę posmarować górną wargę nutelką i niech dziecko próbuje zlizywać
7.
Kolejne ćwiczenie-to oddech-proszę rurką w kubku pokazać jak bulgocze woda-dzieci, które mają
problem dysartryczny z fonacją i połykaniem-proszę dmuchać na rękę z rurki, dać rurkę do buzi i niech
próbuje naśladować. Jeśli nie może proszę jeśli ma drożny nos-krótką chwilę przytrzymać usta, aby chociaż
dwa razy oddech wykonał nosem, nie ustami. Pokazać wiatraczek-dziś można wszędzie dostać i pokazać jak
się kręci dmuchając-dzieci które naśladować będą super-te ,które nie potrafią proszę kupić piłeczkę taką
małą z wypustkami-gumową -taki jeżyk i od dołu do góry po twarzy pomasować dziecko po policzkach,
dookoła warg. Wykonywać to proszę codziennie-to też relaksacja dla dziecka. Proszę czasami połączyć
ćwiczenia obecne z poprzednimi. Kazdego dnia ćwiczyć warto. To rehabilitacja funkcji wykonawczych i
jednocześnie poznawczych.
Twardochleb Zofia-logopedia

Adam Ł. - rewalidacja indywidualna 05.06.2020
Temat: Nasze rodziny. Uśmiechnij się do mnie mamo.
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 piłkę, następnie w misia .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj krótkie opowiadanie pt. ”Zapominek”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną
kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.

