20-24.04.2020
Temat ośrodka tygodniowego:

„W DZIESIĘĆ POTRAW DOOKOŁA
ŚWIATA”; NIEMCY
Szanowni Rodzice! Bardzo proszę pierwszego dnia
zapoznać się dokładnie ze wszystkimi zadaniami na cały
tydzień, ponieważ trzeba będzie sobie wcześniej
zaplanować kwestię zakupów oraz samego wykonania
potraw.

Poniedziałek 20.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

NIEMCY – NASZ SĄSIAD
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h
Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h
Zajęcia rozwijające kreatywność 2 h
Religia 1 h
Wychowanie fizyczne 1 h

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści
zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się,
Zajęcia rozwijające kreatywność:
1. Witaj, rozpoczynamy nowy tydzień pracy. W tym tygodniu będziemy
pracować inaczej niż dotychczas. Nie będzie dużo pisania i czytania, ale jest
sporo innych prac do wykonania. W tym tygodniu wyruszamy bowiem, po
dłuższej przerwie, na kolejną wyprawę kulinarną. Czy pamiętasz, co znaczy
słowo „kulinarny”?
2. Ale najpierw, jak co dzień, poćwiczymy znajomość dni tygodnia. Wymień
wszystkie dni tygodnia, powiedz, jaki dzień jest dzisiaj. A potem wypełnij
tabelkę na następnej stronie: czytaj po kolei dni tygodnia, potem pod spodem
je zapisz (uwaga dla Rodziców – jak zwykle litery nieznane dzieciom
zaznaczono na czerwono – można im pomóc je napisać). A potem wytnij paski
z nazwami wszystkich dni tygodni: będziemy ich używać przez cały tydzień.
Potem, jak zwykle, porozmawiaj z Rodzicami o wiośnie: przypomnij jeszcze raz,
skąd wiadomo, że teraz jest wiosna. Czy ostatnio coś się zmieniło? (Uwaga dla
Rodziców – dziecko powinno w trakcie rozmowy dojść do wniosku, że robi się
coraz cieplej, że kwitnie coraz więcej kwiatów, że pojawiły się motyle; dziecko
powinno zrozumieć, że wiosna coraz bardziej rozkwita).
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3. Teraz zaczynamy naszą kolejną kulinarną potrawę. W tym miesiącu
pojedziemy do Niemiec. To niedaleko stąd i na pewno wielu z Was już tam było.
Jeśli dotąd nie odwiedziłeś Niemiec, kiedyś z pewnością tam pojedziesz.
Dlatego musisz poznać kilka ważnych niemieckich słów. Spróbuj je przeczytać:
samodzielnie lub z pomocą Rodzica. Postaraj się zapamiętać, co znaczy każde
z nich. Dziś na pewno Ci się to nie uda, ale będziemy ćwiczyć znajomość tych
słów codziennie przez cały tydzień, więc na pewno w końcu się ich nauczysz!
(Uwaga dla Rodziców: dziś i w pozostałe dni ćwiczymy znajomość tych słów na
dwa sposoby – najpierw pytamy o znaczenie niemieckich słów np. „Co znaczy
po polsku GUTEN TAG?”, a później prosimy o podanie niemieckiej wersji
polskiego słowa, np. „Jak po niemiecku mówimy DZIĘKUJĘ?” Kinga iMała
Klaudia ćwiczą w ten sposób, że Rodzic pyta: „Czy GUTEN TAG to znaczy
DZIEŃ DOBRY?”, „Czy PROSZĘ to po niemiecku BITTE?” i tak dalej – można
podawać dobre lub złe podpowiedzi, a dziecko ma prawidłowo odpowiadać
TAK albo NIE).
Oto słowa do nauczenia:

GUTEN TAG – DZiEŃ DOBRY
AUF WiEDERSEHEN – DO WiDZENiA
BiTTE – PROSZĘ
DANKE – DZiĘKUJĘ
ENTSCHULDiGUNG - PRZEPRASZAM
(Uwaga dla Rodziców: gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, jak wymawiać te
słowa, przypominam, że GUTEN TAG, BITTE i DANKE mówi się tak, jak się
pisze, słowo DO WIDZENIA wymawiamy AUWIDER ZEJN, zaś słowo
PRZEPRASZAM – ENSZULDIGUNG).

4. Na dziś mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Obejrzyj z Rodzicami i omów
z Nimi krótki filmik, przedstawiający ciekawe miejsca w Niemczech. Oto link do
tego filmu:
https://www.bing.com/videos/search?
q=niemcy+prezentacja+youtube&qpvt=niemcy+prezentacja+youtube&view=det
ail&mid=DCD70D55688B54CFA531DCD70D55688B54CFA531&&FORM=VRDGA
R&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dniemcy%2Bprezentacja%2Byoutube
%26qpvt%3Dniemcy%2Bprezentacja%2Byoutube%26FORM%3DVDRE
A potem wytnij i przeczytaj – samodzielnie lub z pomocą rodziców - wszystkie
słowa z tabelki poniżej. Pamiętaj, co one znaczą: NIEMCY to nazwa kraju,
BERLIN to stolica Niemiec, DREZNO to piękne niemieckie miasto niedaleko od
nas, które na pewno kiedyś odwiedzisz. Poza tym w tabelce są też słowa
związane z kuchnią niemiecką. O przepisach na niemiecką potrawę będziemy
rozmawiać jutro, ale już dziś przeczytaj i zapamiętaj te słowa. Zresztą – na
pewno już je znasz!

NiEMCY
BERLiN
DREZNO
KAPUSTA
KARTOFLE
WiEPRZOWiNA
KiEŁBASA

Religia:
Temat: PAN JEZUS JEST Z NAMI WE MSZY ŚWIĘTEJ.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie
Każda niedziela jest pamiątką dnia, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał.
Przychodzimy wówczas na Mszę Świętą, aby dziękować Panu Bogu za to, co
dla nas uczynił, i wielbić Go pieśnią i modlitwą
Proszę obejrzyjcie filmik, niech on będzie dla Was zachętą do uczestnictwa we
Mszy Świętej. Choć nie możemy teraz spotkać się z Panem Jezusem
w kościele, to spotkajmy się z Nim przed telewizorem lub komputerem czy
radiem.
https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc
Zadanie
Proszę narysujcie samodzielnie lub z pomocą rodziców kielich mszalny i
przyozdóbcie go według własnego pomysłu.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: kocyk; dywan.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P; Przemachy
RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne; Krążenia bioder ; Skrętoskłony

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 P.w.: klęk podparty na prostych rękach (rys.
a). Lewą prostą rękę odchylamy maksymalnie w
górę, patrząc na nią cały czas (rys. b). Powracamy
do P.w. Wykonujemy ten sam ruch prawą ręką.

Ćw.2 P.w.; jak w poprzednim ćwiczeniu (rys. a).
Podnosimy w górę prawą nogę, prostując ją,
jednocześnie unosząc w górę i w przód, na
wysokość głowy, lewą rękę (rys. b). Powracamy
do pozycji wyjściowej. Teraz wykonujemy ten
sam ruch lewą nogą i prawą ręką.

Ćw.3 P.w. klęk podparty na ugiętych rękach.
Dłonie zwrócone palcami do wewnątrz (rys. a).
Podnosimy lewą nogę w górę, prostując ją.
Uginamy ramiona, tak aby dotknąć czołem do
podłoża (rys. b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Teraz wykonujemy ten sam ruch,
podnosząc prawą nogę

Ćw.4 P.w.: jak w poprzednim ćwiczeniu (rys. a).
Podciągamy lewe kolano w kierunku głowy,
głową zaś wykonujemy skłon między ramiona
(rys. b). Powracamy do pozycji wyjściowej.
Wykonujemy identyczny ruch prawą nogą

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 P.w.: jak w poprzednim ćwiczeniu (rys. a).
Nie zmieniając ułożenia dłoni, opuszczamy cały
tułów równolegle do podłoża, dotykając
pośladkami do pięt (rys. b).

Ćw.6 P.w. leżenie przodem , ramiona rozłożone
pod kątem prostym w stosunku do osi ciała .
Unosimy obie wyprostowane ręce maksymalnie w
górę .

Ćw.7 P.w. :leżymy na plecach, ręce wzdłuż
tułowia. Nogi zgięte w kolanach, oparte całymi
stopami o podłoże (rys. a). Obie, złączone w
kolanach nogi, kładziemy na prawym boku (rys.
b). Powracamy do pozycji wyjściowej i następnie
kładziemy nogi na lewym bok

Ćw.8 P.w.: jak w ćwiczeniu poprzednim (rys. a).
Podciągamy prawą nogę, zgiętą w kolanie, w
kierunku klatki piersiowej (rys. b). Powracamy do
pozycji wyjściowej. To samo robimy lewą nogą

Ćwiczenie oddechowe
Siad na krzesełku: wznos RR do góry przodem
wdech – opuszczamy RR wydech

Bibliografia: Niesłuchowski W. – Kręgosłup klucz do zdrowia.

P.w. – pozycja
wyjściowa

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia
Podczas
wykonywania
ćwiczeń w
leżeniu przodem
podkładamy
zwinięty kocyk
(ręcznik) pod
brzuch.

Wtorek 21.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

WYBIERAMY PRZEPIS NA NIEMIECKĄ POTRAWĘ
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h
Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h
Zajęcia rozwijające kreatywność 2 h
Wychowanie fizyczne 1 h
Kółko plastyczne 1h

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści
zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się,
Zajęcia rozwijające kreatywność:
1. Cześć, rozpoczynamy nowy dzień pracy. Najpierw niech Rodzic rozłoży
przed Tobą (ale nie po kolei!) wycięte wczoraj paski z nazwami dni tygodnia.
Niech wymieni nazwę któregoś z nich, a Ty masz znaleźć odpowiednią
karteczkę i podać: pamiętaj, znasz wszystkie litery, na które zaczynają się dni
tygodnia, więc pracuj samodzielnie!
2. Potem przypomnij sobie i przećwicz z Rodzicami poznane wczoraj
niemieckie słowa.
3. A potem przeczytaj na wyciętych karteczkach poznane wczoraj słowa
o Niemczech i o kuchni niemieckiej. Przypomnij sobie z rodzicami, co znaczy
każde z tych słów. Kinga i Mała Klaudia niech przygotują i umieszczą w swoich
komunikatorach komputerowych odpowiednie obrazki!
4. A teraz zaczynamy przygotowywać się do wykonania dwóch niemieckich
potraw. W czwartek wszyscy zrobią to samo ciastko, które nazywa się PFITZAU
- NIEMIECKIE BABECZKI MAŚLANE. Specjanie wybrałem prosty przepis. Oto
link do tego przepisu:
https://smaker.pl/przepisy-desery/przepis-pfitzauf-niemieckie-babeczkimaslane,116153,izaa-a.html

Przeczytaj go z Rodzicami albo sam – Duża Klaudia, Dawid i Antek powinni
czytać sami jak najwięcej! Na razie tylko przeczytaj i zapoznaj się z tym
przepisem. PFITZAU zrobimy w czwartek – obiecuję, że ja też będę je robił
w domu! Część będzie można zjeść już w czwartek, ale resztę zostaw na piątek,
na wielką niemiecką ucztę.
5. W piątek będziemy robić niemiecką potrawę. Zaraz podam link do strony, na
której jest kilkanaście przepisów na różne niemieckie potrawy: z kiełbasy,
z kartofli, z wieprzowiny, z kiszonej kapusty i wiele innych. Oto ten link:
https://www.przepisy.pl/przepisy/kuchnie-swiata/kuchnia-niemiecka
Obejrzyj zdjęcia, posłuchaj przepisów, które Ci przeczytają Rodzice (albo
próbuj czytać samodzielnie).
I TERAZ UWAGA! NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA!
Babeczki PFITZAU zrobi każdy z Was – takie same. Ale niemiecką potrawę
WYBIERZ SAMODZIELNIE spośród tych przepisów. Każdy z uczniów może
wybrać coś innego, nie szkodzi. Potem wymienimy się zdjęciami tego, co
zrobiliśmy. Ja obiecuję, że też coś wybiorę i zrobię, a potem wyślę Wam
zdjęcia.
Gdy będziesz wybierać przepis do wykonania, pamiętaj, aby wybrać taki,
w którym będziesz mógł/mogła samodzielnie wykonać jak najwięcej czynności.
Ale pamiętaj też o tym, żeby nie wybierać takiego przepisu, w którym Rodzic
miałby trudności z kupieniem odpowiednich produktów. Najlepiej po prostu
dogadaj się z Rodzicami, co byście chcieli wspólnie wykonać.
(Uwaga
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potraktowali tę wspólną pracę po prostu jako przygotowanie piątkowego
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samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji! Proszę o tym pamiętać.)

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające m. brzucha i grzbietu.
Przyrządy i przybory: kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne Krążenia bioder
Skrętoskłony

Kształtowanie
Ćw.1 P.w. klęk podparty (rys. a).
umiejętności i
Podciągamy lewe kolano w kierunku głowy,
doskonalenie sprawności głową zaś wykonujemy skłon między
ramiona (rys. b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Wykonujemy identyczny ruch
prawą nogą.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 P.W: Leżenie tyłem NN ugięte w
stawach kolanowych (rys. a). Podciągamy
PN, zgiętą w kolanie, w kierunku klatki
piersiowej (rys. b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. To samo LN.

P.w. – pozycja
wyjściowa
PN - prawa noga
LN – lewa noga
Ćw.2 P.W; jw.(rys. a). Podnosimy w górę
prawą nogę, prostując ją, jednocześnie
unosząc w górę i w przód, na wysokość
głowy, lewą rękę (rys. b). Powracamy do
pozycji wyjściowej. Teraz wykonujemy ten
sam ruch lewą nogą i prawą ręką.

Ćw. 6 PW: jw. (rys. a). Podciągamy oba
kolana do łokci z jednoczesnym skłonem
głowy (rys. b). Staramy się dotknąć
kolanami głowy.

Ćw.3 PW: leżenie przodem(na brzuchu ), RR
rozłożone pod kątem prostym w stosunku do
osi ciała (rys. a). Unosimy obie
Ćwiczenia oddechowe
wyprostowane ręce maksymalnie w górę
Siad na krzesełku: wznos RR do góry
(rys. b).
przodem wdech – opuszczamy RR wydech
Siad na krzesełku: wznos RR do góry
bokiem wdech – opuszczamy RR wydech

Ćw.4 P.w.: leżenie przodem ( na brzuchu)
czoło oparte o podłoże, złączone dłonie
spoczywają na pośladkach (rys. a). Unosimy
złączone dłonie maksymalnie w górę (rys. b).

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup klucz do zdrowia.

Wykonujemy
4-8 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .
Podczas
wykonywania
ćwiczeń w leżeniu
przodem
podkładamy
zwinięty kocyk
(ręcznik) pod
brzuch.

Kółko plastyczne:
Temat: Wielkanocna pisanka- wyklejanka plastyczna.
DRODZY RODZICE:
PROSZĘ, ABY WASZE DZIECKO NARYSOWAŁO DUŻĄ PISANKĘ,
A NASTĘPNIE WYKLEIŁO JĄ KOLOROWYMI SKRAWKAMI LUB ZWINIĘTYMI
KULKAMI BIBUŁKI, CZY PLASTELINĄ.
RODZICÓW KUBY I KINGI PROSZĘ O POMOC W WYKONANIU PRACY
(WYKONANIE SZKICU PISANKI, PRZYTRZYMANIE MATERIAŁÓW). JEŚLI TO
ZADANIE OKAŻE SIĘ ZBYT TRUDNE PROSZĘ, ABY SWOJĄ PISANKĘ
POMALOWALI FARBAMI PRZY POMOCY PALUSZKA LUB DUŻYM PĘDZLEM.
PRZYKŁADOWE WZORY DO ODRYSOWANIA SĄ PONIŻEJ.
OTO PRZYKŁADOWE PISANKI - WYKLEJANKI
A/ KULKAMI Z BIBUŁY

B/ KULKAMI PLASTELINY

PRZYKŁADOWE WZORY PISANKI DO ODRYSOWANIA

Środa 22.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

LISTA ZAKUPÓW, ZAKUPY
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h
Zajęcia rozwijające kreatywność 2 h
Religia 1h
Wychowanie fizyczne 1 h

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści
zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność:
1. Cześć, rozpoczynamy nowy dzień pracy! Najpierw niech Rodzic rozłoży
przed Tobą wycięte wczoraj paski z nazwami dni tygodnia: w taki sposób, żeby
cztery z nich leżały w czterech narożnikach, a jeden w środku. Niech wymieni
nazwę któregoś z nich, a Ty masz znaleźć odpowiednią karteczkę i pokazać ją.
Potem powiedz, czy karteczka znajduje się u góry czy na dole, po prawej czy
po lewej stronie, a może

w środku. (uwaga dla Rodziców: Kindze i Małej

Klaudii Rodzice zadają odpowiednie pytania, na które dziewczynki odpowiadają
„tak” lub „nie”; np. „Czy kartka ze słowem WTOREK jest po lewej stronie? itp.).
2. Potem znowu przypomnij sobie i przećwicz z Rodzicami poznane wczoraj
niemieckie słowa. Czy pamiętasz je coraz lepiej?
3. Przeczytaj z Rodzicami oba wczorajsze przepisy: ten na babeczkę PFITZAU
i ten drugi, wybrany przez Ciebie. Potem wypisz na kartce (sam albo z pomocą
Rodzica) nazwy wszystkich produktów potrzebnych do wykonania tych
przepisów: po prostu zrób LISTĘ ZAKUPÓW, tak, jak zawsze robimy to
w klasie. Zrób zdjęcie tej listy i wyślij mi je. Zobacz, czy jest na niej któreś ze
słów, jakie poznawaliśmy w poniedziałek!
4. Przeczytaj na wyciętych karteczkach poznane w poniedziałek słowa
o Niemczech i o kuchni niemieckiej. Przypomnij sobie z rodzicami, co znaczy
każde z tych słów. Kinga i Mała Klaudia niech pokazują odpowiednie obrazki

w swoich komunikatorach komputerowych. A potem zobacz, czy któreś z tych
słów znajduje się na LIŚCIE ZAKUPÓW.
5. Po zakupy do sklepu, ze względu na epidemię, pójdą sami Rodzice, bez
Ciebie. Ale po ich powrocie sprawdź, czytając LISTĘ ZAKUPÓW, czy na pewno
wszystko kupili! Policz, ile produktów zostało kupionych i napisz odpowiednią
cyfrę na małej karteczce. Połóż tę karteczkę obok zakupów, zrób zdjęcie i wyślij
mi je.
Religia:
Temat: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE. PAN JEZUS UZDRAWIA CHORYCH.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie przeczytajcie fragment Ewangelii według
św. Marka 2,1-12
Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się
zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I
przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu
przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez
otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do
paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych
w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? [On] bluźni. Któż
może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu,
że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest
łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć:
Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na
ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź
swoje nosze i idź do swego domu!» On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na
oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie
widzieliśmy czegoś podobnego»

Odpowiedz:
1.Co Pan Jezus uczynił dla paralityka?
2.Na jaką chorobę cierpiał paralityk?
Zadanie
Proszę, zachęć do wspólnej modlitwy całą rodzinę w intencji wszystkich
chorych. Pomódlcie się własnymi słowami lub podaną poniżej modlitwą
Prosimy Cię, Pani Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym
zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: poduszka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
Ćw.1 Wymachy PN i LN w przód i tył
umiejętności i
stojąc na poduszce
doskonalenie sprawności

Ćw.2 Odwiedzenie kończyn górnych i
kończyny dolnej stojąc na poduszce .

Ćw.3 Toczenie piłki wokół dysku
(poduszki ).

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 P.W. Ćwiczący w klęku podpartym..
Oba kolana na poduszce. Unoszenie LN
( trzymamy 5 sek.) to samo PN

Ćw. 6 P.W. Leżenie tyłem, obie stopy na
poduszce. Ręce wzdłuż tułowia. Unosimy
miednicę w górę i prostujemy LN - powrót do
P.w. To samo PN.

Ćw. 7 P.w.: leżenie tyłem ( na plecach) NN
ugięte w kolanach. Wyprostowane ręce
przenosimy w górę i za głowę wykonujemy
wdech. Ręce powracają ta samą drogą wydech.

Ćw.4 P.W. Ćwiczący w klęku prostym.
Przenosimy ciężar ciała na LN nogę z
jednoczesnym odwiedzeniem PN nogi. RR
w bok.
( trzymamy 5 sek.)

W. Stryła, A.M. Pogorzała – Ćwiczenie propriocepcji w rehabilitacji.

Wykonujemy 4- 6
powtórzeń każdego
ćwiczenia .

Czwartek 02.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

PIECZEMY BABECZKI PFITZAU
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h
Zajęcia rozwijające kreatywność 3 h
Wychowanie fizyczne 1 h

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści
zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność:
1. Witam, w kolejnym dniu pracy! Zrób to samo ćwiczenie, co wczoraj: najpierw
niech Rodzic rozłoży przed Tobą wycięte wczoraj paski z nazwami dni
tygodnia: w taki sposób, żeby cztery z nich leżały w czterech narożnikach, a
jeden w środku. Niech wymieni nazwę któregoś z nich, a Ty masz znaleźć
odpowiednią karteczkę i pokazać ją. Potem powiedz, czy karteczka znajduje się
u góry czy na dole, po prawej czy po lewej stronie, a może w środku. (uwaga
dla Rodziców: Kindze i Małej Klaudii Rodzice zadają odpowiednie pytania, na
które dziewczynki odpowiadają „tak” lub „nie”; np. „Czy kartka ze słowem
WTOREK jest po lewej stronie? itp.).
2. Potem znowu przypomnij sobie i przećwicz z Rodzicami poznane wczoraj
niemieckie słowa. Czy pamiętasz je coraz lepiej?
3. A teraz DO ROBOTY! Przeczytaj z Rodzicami przepis na babeczki PFITZAU
i powoli, ale TAK SAMODZIELNIE, JAK TO TYLKO MOŻLIWE, wykonuj kolejne
czynności, aż zrobisz pyszne babeczki. Możesz je spróbować, ale zostaw
większość na jutro, na wielką niemiecką ucztę.
Bardzo proszę, aby Rodzice wykonali zdjęcia podczas każdej z wykonywanych
przez Ciebie prac. Wyślij mi potem te zdjęcia. No i oczywiście koniecznie
sfotografujcie upieczone przez Ciebie babeczki PFITZAU!

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne
odpowiedzialne za prawidłowa postawę ciała. Przyrządy i przybory: piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
Ćw.1 Samolot. Dziecko w leżeniu
Ćw.5 Raki. Dziecko podporze tyłem chodzi
umiejętności i
przodem RR w bok. Unoszą RR i naśladują po pokoju bioderkami uniesionymi jak
doskonalenie sprawności samolot.
najwyżej .(przodem ,tyłem).

Ćw.2 Dziecko w leżeniu przodem. Unosi
łokcie i stara się wypchnąć piłkę przed
siebie.

Ćw.3 Wielbłądy .Dziecko chodzi po
pokoju na czworakach.

Ćw.4 Dziecko w klęku podpartym
przetacza pikę czołem po pokoju.

S. Owczarek – Gimnastyka Przedszkolaka.

Ćw. 6 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara się
nie zostać trafionym piłką unosząc biodra

Ćw. 7 Dziecko siedzi w rozkroku. Wykonuje
skręt T w prawo kładzie piłkę za swoimi
plecami i robi skłon T w lewo z zabiera piłkę.
( raz w L raz w P)

Ćwiczenia oddechowe
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w
dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na
piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w
powietrzu.

Podczas
wykonywania
ćwiczeń w leżeniu
przodem
podkładamy
zwinięty kocyk
(ręcznik) pod
brzuch.

Wykonujemy 4- 6
powtórzeń każdego
ćwiczenia

Piątek 03.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

WYKONUJEMY NIEMIECKĄ POTRAWĘ
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2 h
Zajęcia rozwijające kreatywność 4 h

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści
zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:
Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność:
1. Cześć i czołem! Dziś będziemy robić niemiecką potrawę. Najpierw tylko
przypomnimy sobie szybko niemieckie zwroty i słowa o Niemczech, które
poznaliśmy w poniedziałek. Przeczytaj je, przypomnij ich znaczenie i poćwicz z
Rodzicami ich wymowę (uwaga dla Rodziców: Kinga i Mała Klaudia pracują
z komunikatorem komputerowym).
2. I jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić przed wykonaniem potrawy.
Chodzi o flagę – tak jak zwykle robimy to w klasie. Weźcie z Rodzicami kartkę
z bloku – im większa, tym lepsza, najlepiej A-3, podzielcie ją na trzy pasy, o tak:

Znajdźcie na internecie kolory flagi Niemiec i pokoloruj Twoją flagę: farbami
albo kredkami, jak wolisz.
3. I teraz DO PRACY! Wykonaj TAK SAMODZIELNIE, JAK TO MOŻLIWE,
potrawę według wybranego przez Ciebie przepisu. Wyciągnij z lodówki
babeczki, zrób sobie zdjęcie z potrawami i z flagą Niemiec – tak, jak zawsze
robimy to w szkole. A potem zaproś całą Rodzinę na pyszną niemiecką ucztę.

SMACZNEGO!!!

Materiały indywidualne
Jakub B.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie dłońmi przedmiotów o różnej fakturze: szczotek , gąbek.
2. Przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą.
3. Wyciąganie rąk do góry w kierunku przedmiotu, pod kontrolą wzroku.

Kinga M.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Przekładanie dowolnego przyboru pod ugiętymi kolanami w leżeniu na
plecach.
2. Naprzemienne uderzanie o podłoże palcami i piętami.
3. Wyciąganie rąk na zmianę w kierunku przedmiotu, w pozycji leżenia na
brzuchu, na piłce.
4. Pionizacja z asekuracją rodzica.

Klaudia Brz.
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Utrwalanie litery A w grach i zabawach ruchowych.
Witaj Klaudio! Witajcie Rodzice!
Dzisiaj będziemy utrwalać poznaną na ostatnich zajęciach literkę A. Będziemy
potrzebować kilka przedmiotów zaczynających się literką A. Może to być aparat,
anioł, arbuz, ananas i co tam jeszcze wymyślicie. Potrzebujemy również kartkę
papieru A-4, pisak i plastelinę w dowolnym kolorze. Skorzystamy także z internetu.
Zaczynamy!
1. Zajęcia na dywanie. Proszę, aby Klaudia i Rodzic wygodnie sobie
usiedli. Rodzic niech obejmuje dziecko od tyłu. Przed sobą proszę
ułożyć wynalezione przedmioty zaczynające się literką A.
2. Proszę w internecie wyszukać piosenkę: https://www.youtube.com/
watch?v=2KOHU0lf_JY i powtórzyć dwa, trzy razy a Klaudia niech
wybiera i odkłada wymienione w piosence przedmioty.
3. Przejdźcie do stolika i obejrzyjcie na stronie internetowej
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/litera-a?
mediatype=photography&phrase=litera%20a&sort=mostpopular
wszystkie obrazy dla litery A,a
4. Proszę podać Klaudii kartkę, pisak i plastelinę.

5. Proszę aby Klaudia na podstawie któregoś ze wzorów narysowała
pisakiem literę A, a następnie wykleiła ją plasteliną. Przy wyklejaniu
proszę powtarzać „Aaaaa…”
6. Na zakończenie wspólnie zaśpiewajcie piosenkę o literce A.
Dziękuję, Pani Gosia

Dawid D., Jakub B., Klaudia Ba.
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Dłuższe wypowiedzi na temat wiosennych kwiatów na podstawie oglądanych
zdjęć i własnych obserwacji. Czytanie tekstu z obrazkami.
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 w wyszukiwarce odnaleźć
i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p2 .

2. Po lewej stronie kliknij chmurkę a następnie lewej strony, na zielonym pasku
kliknij w konewkę, następnie w element puzzla.
3. Polecenia:
a) Co widzisz?
b) Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
„Kolowróg”
c) Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
d) Obejrzyj zdjęcia. Co na nich widzisz? Czy potrafisz nazwać te wiosenne
kwiaty?
e) Jeśli nie, klikaj na nie. Później na głośniczek i odsłuchaj ich nazwy.
f) Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
g) Obejrzyj planszę, kliknij w głośniczek i posłuchaj informacji.
h) Przejdź do następnej strony. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy
sześcian, żeby “załadować” zadanie. Połącz zdjęcia kwiatów z ich nazwami.
Za każdym razem klikaj w głośniczek przy nazwie kwiatka. W ten sposób
sprawdzisz czy prawidłowo wykonałeś zadanie.
i) Zamknij okno klikając na X. Przejdź do następnej strony. Tutaj też musisz
załadować zadanie klikając w ruchomy sześcian.
j) Na stronie masz działania. Jedne są poprawnie wykonane, drugie nie.
Przeciągnij zieloną rączkę z kciukiem do góry na dobrze wyliczone
działanie. Różową rączkę z kciukiem w dół ustaw na źle wykonanym
zadaniu.
k) Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj
dzielnie!
Pani Gosia

Klaudia Brz., Kinga M., Jakub B., Dawid D.
Logopedia:
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. Dzieciom niemówiącym
nakładamy słuchawki i pokazujemy sami obrazki, dzieciom 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 twardego - mówimy dzieciom a teraz liczymy kropki
na biedronce,która jest tam na suficie,ma dużo 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 porobic 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 oddechowa - 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!
Drodzy Rodzice - u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia
w obrębie buzi, języka, policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby
prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, sylabę i wyraz. Postanowiłam
przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie poćwiczyć
sadzając dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że
ćwiczenia pozostałych funkcji typu rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to
macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi ogólne
przedstawiłam Państwu - są na stronie szkoły w pliku ogłoszenia. Naprawdę
warto dziś zamówić internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą
z zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/. Zeszyt - Sylaby
i rzeczowniki część I - słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze

mówiące utrwala słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem
i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo dobra rehabilitacja oraz ćwiczenie
jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu, mowy,
koordynacji słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie
ma znaczenia, czy dziecko mówi dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg
wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji jeśli macie Państwo
w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon
powtarza za Wami chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA
-mikrofon musi mieć dźwięk jednak, żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka
propozycji dla WAS MAMY - abyście wiedziały praktycznie jak poćwiczyć
z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie prawidłowo
wymawiać.
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo
zaciskając zęby górne z dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży
leniuchowato i wypowiadamy SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,
następnie - CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,
następnie - ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,
następnie - DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD.
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji,
czyli samą głoskę, potem w sylabie i w wyrazie u kogo się da.
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ – DZO

S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA

S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ – DZE

S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU

Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do
wypowiadania wyrazów dwusylabowych wtedySO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO
Następnie SO – SO – SO – SO

CO – CO – CO – CO - CO

ZO – ZO – ZO – ZO

DZO – DZO – DZO - DZO

SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO – DZO

CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA

Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącymproszę zwracać uwagę na poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów.
Proszę poprawiać wymowę tych głosek, bo często właśnie dzieci nasze mylą
głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język.
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby
ściśnięte. Przy głosce SZ natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek
z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie Panie pozbieracie te kartki
- będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem
w domu. Pozdrawiam.
Twardochleb Zofia – neurologopeda

Klaudia Brz.
AAC:
DROGI RODZICU !
POPROŚ DZIECKO, ABY DOPASOWAŁO OBRAZEK DO SYMBOLU. NASTĘPNIE
POPROŚ, ABY W MIARĘ SAMODZIELNIE ODSZUKAŁO W DOMU I
ZGROMADZIŁO TE PRODUKTY NA STOLE. DZIECKO POWINNO ICH
SPRÓBOWAĆ I NA POLECENIE RODZICA WYBRAĆ TE, KTÓRE SĄ SŁODKIE,
PO CZYM JE NARYSOWAĆ I ODŁOŻYĆ NA MIEJSCE.

Kinga M.
AAC:
Temat: Podawanie początkowej sylaby w wyrazach.
DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ KARTECZKI - 10 X 10 CM , MOGĄ BYĆ
MNIEJSZE. NA KAŻDEJ Z NICH NAPISZ JEDNĄ SYLABĘ (TAKIE SAME SYLABY
WIDOCZNE W TABELCE PO PRAWEJ I LEWEJ STRONIE, W SUMIE 12).
PRZYGOTUJ OBRAZKI: DOM, JAJKO, NOGA, PIŁKA, HAMAK, BUTY. POWINNY
BYĆ DOBRZE WIDOCZNE. NASTĘPNIE NARYSUJ DZIECKU TABELKĘ, JAK
PONIŻEJ. POŁÓŻ KARTECZKI Z SYLABAMI PO PRAWEJ I PO LEWEJ STRONIE,
W ŚRODKU POŁÓŻ ODPOWIEDNI OBRAZEK. ZADANIEM DZIECKA JEST
ODCZYTANIE LUB WYSŁUCHANIE I POWTÓRZENIE WYPOWIEDZIANYCH
PRZEZ DOROSŁEGO SYLAB, A NASTĘPNIE WSKAZANIE SYLABY, KTÓRA JEST
POCZĄTKOWA DLA NAZWY DANEGO OBRAZKA. DZIECKO MOŻE TEŻ PODAĆ
KARTECZKĘ
RODZICOWI.
TABELKĘ
MOŻNA
RÓWNIEŻ
WYPEŁNIĆ
JEDNOCZEŚNIE WIELOMA OBRAZKAMI I SYLABAMI (TABELKA 2).
TABELKA 1.

SYLABY

RYSUNKI / OBRAZKI

SYLABY

OBRAZEK LUB RYSUNEK DOMU

DU

DO

TABELKA 2.

SYLABY

DU
JA
NE
PI
HE
BO

RYSUNKI / OBRAZKI
DOM
JAJK
NOGA
PIŁKA
HAMAK
BUTY

SYLABY

DO
JE
NO
PY
HA
BU

Antoni K.
Rewalidacja: Temat: Wiosna w ogrodzie
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst I odpowiedz na
pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

PRACE W OGRODZIE.
TO JEST WIOSENNY OGRÓD.
NA GRZĄDKACH WYKONUJEMY PRACE
OGRODOWE:
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE.
WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI
I SADZONKI.
WYROSNĄ Z NICH WARZYWA
I
KWIATY.Pytania:
-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie?
-z czego wyrosną warzywa?
-z czego wyrosną kwiaty?
-co trzeba robić aby rośliny rosły?

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj
wyrazy. Podpisz obrazki. Zpaisz te wyrazy do zeszytu według
wzoru poniżej.

SADZONKA

SA- DZON - KA

SADZONKA

NASIONA

NA - SIO -NA

NASIONA

CEBULA

CE- BU- LA

CEBULA

3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Jakie czynności wykonujemy podczas
sadzenia roślin. Odczytaj zdania. Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności.

WKŁADAMY SADZONKĘ.
WYKOPUJEMY DOŁEK.
ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ
SPULCHNIAMY ZIEMIĘ.
4. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Co potrzebne jest ogrodnikowi?
Wybierz odpowiednie wyrazy i zapisz do zeszytu.

KONEWKA
DZBANEK
ŁOPATA
DONICZKI
DŁUGOPIS
KALOSZE

KLAPKI

TACZKA
GRABIE

KLEJ

RĘKAWICZKI

KOZAKI

Jakub B.
Rewalidacja: Wiosna w ogrodzie.
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Tak piszemy dużą cyfrę „1”. Teraz, zgodnie z kierunkiem, napisz paluszkiem po
cyferce. Powtórz to kilkakrotnie. Rodzicu, narysuj cyfrę „1” na kartce i poproś, aby
dziecko wylepiło ją plasteliną. Podczas wylepiania musi zachować kierunek pisania
cyfry.
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2. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Przemku przyjrzyj się ilustracji i odnajdź na
niej poniższe narzędzia ogrodnicze, nazwij je.

