27-30.04.2020
Temat ośrodka tygodniowego:

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĘTA
TRZECIEGO MAJA

Poniedziałek 27.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ TYGODNIA
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. Witam bardzo serdecznie w nowym tygodniu pracy! Zacznijmy od zadania,
które zawsze robiliśmy w szkole w poniedziałek. Porozmawiaj z Rodzicami
i przypomnijcie sobie, jak spędziliście weekend. Opowiedz po kolei, co się
działo w sobotę i co potem w niedzielę. Pamiętaj, to ważne: wypowiadaj PEŁNE
ZDANIA, a nie pojedyncze słowa. (uwaga dla Rodziców: proszę zachęcać
dzieci, przypominać im i sugerować wypowiedzi, ale NIE MÓWIĆ ZA NICH;
Kinga i Mała Klaudia niech użyją do swych wypowiedzi komunikatorów
komputerowych).
2. Teraz, jak zwykle, poćwiczymy znajomość miesięcy i dni tygodnia. Wymień
wszystkie miesiące, powiedz, jaki jest teraz. Wymień dni tygodnia, powiedz,
jaki dzień jest dzisiaj: a potem weź karteczki z dniami tygodnia, które
przygotowałeś w zeszłym tygodniu, czytaj te, które pokaże Ci Rodzic, a potem
pokazuj te, które przeczyta Rodzic. Na koniec ułóż karteczki w odpowiedniej
kolejności.
3. W tym tygodniu będziemy się przygotowywać do Święta Konstytucji
Trzeciego Maja. Musimy sobie przypomnieć wiadomości i słowa związane
z tym świętem. Jak nazywa się nasz kraj? (uwaga dla Rodziców: w tym

i kolejnych pytaniach najpierw czekamy, by dziecko samo sobie przypomniało,
jeśli nie potrafi, można mu przypomnieć; Kindze i Małej Klaudii zadajemy
pytania, na które One odpowiedzą „Tak” lub „Nie”, np.: „Czy nasz kraj to
Francja?”, „Czy godłem Polski jest biały orzeł?” itp.). Czym jest dla Ciebie
Polska? Skoro mieszkasz w Polsce, to kim jesteś? (uwaga dla Rodziców:
oczywiście dziewczynka mówi, że jest Polką, a chłopiec, że Polakiem). Co to
jest hymn? Jaka pieśń jest hymnem Polski? Jakie kolory ma flaga polska? Jak
wygląda godło Polski? Jeśli nie pamiętasz, wyszukaj z Rodzicami na internecie
i obejrzyj flagę i godło polskie, a także posłuchaj hymnu. Staraj się
samodzielnie wpisywać odpowiednie hasła do przeglądarki internetowej:
możesz sam przypominać sobie litery słów FLAGA POLSKA, GODŁO POLSK i,
HYMN POLSKi albo poproś Rodzica, żeby Ci podyktował te słowa.
4. I jeszcze jedno ważne zadanie na dziś. Na następnej stronie jest tabelka
z tymi słowami, które sobie dzisiaj przypomnieliśmy. Wytnij każde z nich,
wymieszaj, a potem bierz je po kolei i spróbuj je przeczytać. Czy pamiętasz, co
znaczy słowo, które właśnie przeczytałeś/przeczytałaś? Jeśli nie, przypomnij
sobie wraz z rodzicami jego znaczenie. Potem weź kartkę i napisz na niej każde
z tych słów. Wyślij mi zdjęcie tego, co napisałeś/napisałaś (uwaga dla
Rodziców: jak zwykle zaznaczam na czerwono litery, których dzieci jeszcze nie
znają – podczas czytania można im podpowiedzieć, co to za litera, a podczas
pisania można im je napisać ołówkiem, by pisały po śladzie; znane litery
uczniowie CZYTAJĄ I PISZĄ SAMODZIELNIE!).
Zachowaj wycięte karteczki ze słowami, bo będziemy ich używać przez cały
tydzień. Kingę i Małą Klaudię proszę, by wprowadziły nowe wyrazy do swoich
komunikatorów komputerowych. Niech wybiorą do nich jakieś ładne obrazki:
na przykład słowo POLSKA niech będzie zilustrowane obrazkiem z małą mapką
Polski, słowo FLAGA – flagą biało-czerwoną i tak dalej. Co dziewczyny
wymyślą, by zilustrować słowa POLAK, POLKA, WARSZAWA, OJCZYZNA.
Przyślijcie mi zdjęcia z tabletu! Jestem naprawdę bardzo ciekawy Waszych
pomysłów!

POLSKA
POLAK
POLKA
OJCZYZNA
HYMN
GODŁO
FLAGA
WARSZAWA

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

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

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczeń doskonali rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków
rzucanych. Przyrządy i przybory: woreczek, krążek, miska, piłeczka
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
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w
siadzie skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca worek
w górę i stara się złapać.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3
razy)

P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.2 Podrzucanie woreczka na krążku ( talerz
plastikowy ).Dziecko w siadzie skrzyżnym
trzyma krążek w RR a na nim woreczek.
Podrzuca woreczek w górę i stara się złapać na
krążek.

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu dmuchając
piłeczkę przed sobą.

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy. Dziecko
siedzi na krześle chwyta stopą woreczek i stara
się wycelować w tarczę.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę. Dziecko w
siadzie podpartym trzyma woreczek stopa
i stara się rzucić jak najwyżej.

Ćw.6 Podrzut woreczka głową. Dziecko
stoi z woreczkiem na głowie. Wykonuje
wyskok w górę i stara się złapać zrzucony
woreczek w ręce.( można ustawić
miseczkę i trafiać do miski).

Ćw.3 Rzuty woreczka do miseczki. Odległość
2-3 metrów
Jedna ręka – prawa ,lewa

Uwagi

Wykonujemy 6-10
powtórzeń każdego
ćwiczenia

Wtorek 28.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĘTA TRZECIEGO MAJA
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!) 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 słowa
dotyczące Polski: przeczytaj je i omów z Rodzicami ich znaczenie. Kinga i Mała
Klaudia oczywiście pracują z komunikatorami komputerowymi: pokazują
słowa, o które poproszą Rodzice, a potem, tak jak wczoraj, odpowiadają na
pytania o ich znaczenie (uwaga dla Rodziców: tak jak wczoraj, Kindze i Małej
Klaudii zadajemy pytania, na które One odpowiedzą „Tak” lub „Nie”, np.: „Czy
nasz kraj to Francja?”, „Czy godłem Polski jest biały orzeł?” itp.). Ważne jest,
żebyście wszyscy znali znaczenie tych słów!Sprawdzę po powrocie do szkoły.
3. Na następnej stronie widzisz mapę Polski. Tak nasz kraj wygląda z baaardzo
wysoka! Przygotowując się do święta państwowego pokoloruj ładnie tę mapę:
możesz na niej narysować kwiatki, motylki lub coś innego, co sam chcesz.
Ważne, żeby obrazek był ładny i kolorowy.

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu

4. A teraz spróbuj przeczytać ZE ZROZUMIENIEM krótki tekst. Czytaj sylabami
– specjalnie zaznaczyłem je dwoma kolorami, na zmianę czarnym i czerwonym
(uwaga dla Rodziców: litery nieznane dzieciom oraz dwuznaki, których też nie
potrafią przeczytać, zaznaczyłem na zielono; proszę je dzieciom przeczytać
i pomóc ułożyć całą sylabę, w której się one znajdują).
Gdy przeczytasz już cały tekst, Rodzice będą Ci zadawać pytania na jego temat.
W ten sposób sprawdzimy, czy rozumiesz, co przeczytałeś/przeczytałaś.
(Uwagi dla Rodziców: Dużej Klaudii, Kubie, Dawidowi oraz Antkowi proszę
zadać pytania, na które oni odpowiedzą PEŁNYMI ZDANIAMI. Małej Klaudii
i Kindze proszę albo zadawać pytania tak sformułowane, by dziewczynki mogły
odpowiadać „tak lub „nie”, albo takie, by mogły odpowiedzieć pokazując
odpowiedni obrazek w komunikatorze komputerowym).

POLSKA TO MOJA OJCZYZNA. TU
MiESZKAM i TU ŻYJĘ. JESTEM
POLAKiEM (POLKĄ) i ZNAM
SYMBOLE PAŃSTWOWE: FLAGA
POLSKA MA KOLORY BiAŁY

i CZERWONY. GODŁO POLSKi
TO ORZEŁ BiAŁY. MAZUREK
DĄBROWSKiEGO TO HYMN
POLSKi. KOCHAM MÓJ KRAJ.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka; szarfa; 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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , LR,
PR w miejscu.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją
złapać.

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę następnie
klaszcze ( 1 do 3 razy ) i stara się złapać
piłkę

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami
wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi NN
nad piłką.

Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi
nogami. Podnosi obie NN i przetacza pod
nimi piłkę.

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi nogami.
Dziecko wew. częścią stóp łapię piłkę i
podrzuca wysoko do góry.

Wykonujemy 6-10
powtórzeń każdego
ćwiczenia

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki do reki
tak, aby krążyła wokół bioder( w L i P stronę Ćwiczenie oddechowe
Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po turecku”.
)
Dziecko wykonuje wdech nosem, a
następnie silnie dmucha na szarfę.

Ćw.5 Dziecko staje w rozkroku i robi skłon
w przód i rzuca piłkę miedzy sowimi nogami
do partnera lub o ścianę.

Uwagi

Kółko plastyczne:
TEMAT: Kolorowy motyl- malowanie sylwety- tworzenie symetrii.
Wskazówki dla rodziców:
Proszę, aby przygotowali Państwo dziecku farby, pędzel, wodę, kartkę papieru
z bloku rysunkowego lub ksero ( należy ją złożyć na pół- powstała linia zgięcia
będzie wyznaczała połowę naszego motyla).

Linia zgięcia kartki
Zadaniem waszego dziecka jest namalowanie połowy motyla na jednej z części
kartki.
Po zamknięciu kartki i dociśnięciu rączkami druga część motyla odbije się
symetrycznie i będzie taka sama. Otwieramy i gotowe. Motyla można po wyschnięciu
wyciąć i wykorzystać do zrobienia laurki dla mamy lub obrazka na ścianę.
W ten sam sposób można zrobić inne motylki, biedronkę lub po prostu linie, kropki,
maziaki i sprawdzić co się odbiło.
Rodziców Kingi i Kuby proszę o pomoc dziecku w przytrzymaniu pracy i pędzla oraz
poprowadzeniu linii. Jeśli motyl będzie zbyt trudny niech namalują kolorowe plamy,
które po złożeniu stworzą piękny, kolorowy obraz. W szkole zrobimy wystawę
waszych prac.
Takie motyle wykonały moje inne dzieci – zabawa była wyśmienita. Wy też będziecie
się świetnie bawić- tego wam życzę!

Środa 29.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĘTA TRZECIEGO MAJA
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 przeczytaj, przypomnij sobie i przećwicz z Rodzicami poznane
w poniedziałek słowa dotyczące Polski – naszej Ojczyzny. Czy pamiętasz je
coraz lepiej?
3. Na następnej kartce widzisz obrazek z godłem Polski. Tak samo, jak
robiliście to z Rodzicami w poniedziałek, znajdź na internecie kolory godła
(czerwony, biały i żółty). Pokaż, jaki kolor ma mieć każda część orła i tła. Potem
powiedz (albo pokaż), po której stronie znajdują się różne elementy godła
(uwaga dla Rodziców: sprawdzamy na dwa sposoby: pytamy np. „Po której
stronie jest to skrzydło?” itd., a potem: „Co jest u góry?” itp.). Gdy już to
wszystko wiesz i pokażesz, pięknie i dokładnie wyklej obrazek plasteliną. Na
dziś to wszystko!

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu

Religia:
TEMAT:UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Drodzy Rodzice, kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maj jest szczególnie pięknym miesiącem i to nie tylko ze względu na piękną pogodę i
otaczającą nas przyrodę, ale również ze względu na piękne majowe nabożeństwa,
na których już możemy się spotkać z kochająca nas Matką Bożą. Dlatego na
majowych katechezach w szczególny sposób będziemy pamiętać o obecności wśród
nas Maryi.
Kochane Dzieci zachęcam Was, abyście z pomocą Rodziców wykonali w domu
ołtarzyk dla Matki Bożej. Niech znajdzie się tam obrazek z wizerunkiem Matki Bożej.
Postarajcie się, by przy wizerunku Maryi znalazły się kwiaty nazbierane przez Was
na spacerze lub wykonane samodzielnie w domu. Troszczcie się by zawsze były one
świeże.
Wykonajcie, proszę, plakat umieszczając na nim obrazek Matki Bożej, a obok
obrazka narysujcie tyle kwiatów ile mamy dni w miesiącu maju. Kwiatek możemy
pokolorować, jeżeli w danym dniu będziemy w kościele na nabożeństwie majowym,
lub przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej lub odmówimy litanię w domu.
Powtórzcie w domu modlitwę Pozdrowienie anielskie, utrwalcie ją. Słowami tej
modlitwy, proszę módlcie się każdego wieczora dodając wezwanie: Maryjo, Królowo
Polski módl się za nami.

Posłuchajcie piosenki
https://www.youtube.com/watch?
v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe

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 .

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.
Wykonujemy 4- 6
powtórzeń każdego
ćwiczenia .

Ćw.3 Toczenie piłki wokół dysku
(poduszki ).

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.

Czwartek 02.04.2020
Temat ośrodka dziennego:

APEL ŚWIĄTECZNY
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 w tym
tygodniu słowa dotyczące Polski.
3. Weź kartkę, złóż ją na pół i w zgięciu narysuj linię. Potem jedną połowę kartki
pomaluj farbą na czerwono. Zrobiłeś flagę Polski! Weź tę flagę, połóż na
stoliku, obok połóż wykonane wczoraj godło. Zaśpiewaj (albo posłuchaj na
internecie hymn Polski – pamiętaj, że hymn śpiewamy w postawie na
baczność! W ten sposób uczcisz Święto Konstytucji Trzeciego Maja.
W najbliższą niedzielę obejrzyj w telewizji uroczyste obchody państwowe tego
święta. Gdy spotkamy się w szkole, opowiesz mi, jak te obchody wyglądały i co
Ci się najbardziej podobało.
4. A na koniec zrób zadanie, które znajduje się na następnej kartce.

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
Przeczytaj zadanie sam/sama lub z pomocą Rodziców. Czytaj sylabami
– specjalnie dla ułatwienia zaznaczyłem je kolorami! Powiedz, czy trzeba
dodać, czy odjąć. Jaki znak napiszesz?

Taki

+

czy taki

-

Na koniec będzie „równa się”, czyli taki znak

=

Pod tekstem zadania narysuj tyle flag polskich, ile jest opisanych w tekście.
Potem zapisz nad kropkami równanie – cyfry i znaki, policz wszystkie flagi i na
dole napisz odpowiedź. Pełnym zdaniem! (Uwaga dla Rodziców: piszemy
zdanie MAJĄ RAZEM 8 FLAG).

ELA NAMALOWAŁA 4 FLAGI POLSKI, A OLEK
TEŻ 4. iLE MAJĄ RAZEM FLAG?
Teraz rysujemy a flagi: Eli po lewej stronie, a Olka po prawej.

Teraz piszemy równanie.

……….

Odpowiedź:

…..….

……….

……….

……….

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………..………………………………..

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

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył;Krążenia RR w bok – L i P; Przemachy RR- ramiona
RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne ; Krążenia bioder; Skrętoskłony
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion w
szerokim rozstawieniu rąk

Ćw.2 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion w
wąskim rozstawieniu rąk

Ćw.7 Leżnie tyłem – krzyżujemy
naprzemiennie nogi w pionie

Ćw.8 Leżnie tyłem – krzyżujemy
naprzemiennie nogi w poziomie

Podczas ćwiczeń
w leżeniu przodem
( na brzuchu)
podkładamy pod
brzuch zwinięty
kocyk lub ręcznik.

Wykonujemy 6 -8
Ćw.3 Leżenie przodem RR w bok. Równoczesne
powtórzeń każdego
Ćw.9 Klęk podparty – unosimy jedną z kończyn
unoszenie rak i nóg.
ćwiczenia
dolnych .PN i LN

Ćw.4 Leżenie przodem – unoszenie nóg wraz z
piłką.

RR – ramiona
PN – prawa noga
LN- lewa noga
Ćw.10 Leżenie tyłem z ugiętymi nogami.
Unosimy jak najwyżej miednicę.

Ćw.5 Leżenie bokiem – unosimy wyprostowana
nogę. PN i LN.

Ćw.6 Pozycja stojąca ręce na biodrach.
Wykonujemy wykrok - LN, PN.

Stefaniak T. – Atlas ćwiczeń siłowych.

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

Materiały indywidualne
Jakub B.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Przewracanie się na boki w prawą i lewą stronę w pozycji leżenia na
plecach.
2. Zawijanie w koc.

Kinga M.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Leżenie na plecach, wyciąganie rąk wysoko za głowę i opuszczanie wzdłuż
tułowia.
2. Chód z asekuracją.

Klaudia Brz.
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego (czucia głębokiego)
z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne.
Drogi Rodzicu!
Na zajęcia proszę przygotować koc.
1. Usiądźcie na dywanie.
2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka.
3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać.
4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się
pod kocem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie.
5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod
tunelem. Dwa, trzy razy powtórzyć ćwiczenie.
6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować,
opukiwać, głaskać i uciskać dziecko.
7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach
po podłodze, na przemian za ręce i nogi.
8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie
strony.
9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i
wyregulować oddech.

Dawid D.
Rewalidacja indywidualna:
Proszę o zajęcie wygodnej pozycji. W tle niech cichutko gra muzyka sprzyjająca
relaksacji. Proszę Rodzica o przeczytanie Dziecku opowieści.
Możesz fruwać jak ptak (opowieść relaksacyjna)
Jest piękny dzień. Niebo jest prawie bezchmurne, a świecące słońce przyjemnie cię
ogrzewa. Patrzysz do góry i widzisz małego, kolorowego ptaka. Wiesz, że jest to
sikorka, która cicho i samotnie fruwa po niebie. Chciałbyś chętnie unieść się wraz
z nią i w myślach wyruszasz w podróż. Rozkładasz swoje ramiona, stajesz na wietrze
i machasz rękami w górę i w dół. Powoli ziemia usuwa ci się spod nóg i wznosisz się
wysoko w niebo. Jesteś całkiem spokojny. Tu, wysoko jest pięknie. Czujesz wiatr
wokół ciała. Robisz wdech i wydech, wdech i wydech. Oddychasz bardzo regularnie
i samodzielnie.
Patrzysz na ziemię. Pod tobą jest łąka usiana kwiatami. Kwiaty wyglądają na bardzo
małe i mała jest też ławka pod jabłonią. Na jabłoni możesz zauważyć domek dla
ptaków. Widzisz strumień, który płynie przez łąkę. Woda unosi kawałek kory, który
wraz z prądem kołysze się w górę i na dół. Mały kot obserwuje uważnie
przepływającą korę. Widzisz to wszystko dokładnie. Spokojnie wykonujesz kręgi na
niebie. Robisz wdechy i wydechy, wdechy i wydechy, oddychasz bardzo regularnie
i samodzielnie.
Szybujesz wysoko nad górami. Promieniują one spokojem i bezpieczeństwem.
Wokół świergotają małe ptaki. Nie obawiasz się. Obserwujesz dokładnie krajobraz,
bo może zechcesz go namalować. Potem wznosisz się wyżej, aż na szczyty gór.
Odpoczywasz na jednym z wierzchołków i odczuwasz w sobie ciszę. Czujesz, jak
z ciszy wzrasta w tobie nowa siła. Wiesz, że to dobrze. Krążysz jeszcze po niebie
i odczuwasz w sobie siłę. Wiesz teraz, że musisz być w ciszy, jeśli potrzebujesz siły.
Zaczerpnąłeś więc znowu dość siły i powoli szybujesz z powrotem ku ziemi.
Z pewnością wylądowałeś na twardym gruncie, stajesz na wietrze i rozkładasz
ramiona. Idziesz powoli wzdłuż łąk i pól, aż znowu doszedłeś do swojego domu.
Wchodzisz i otwierasz oczy. Kładziesz się powoli na boku. Zaciskasz pięści,
przeciągasz się. Teraz jesteś znowu świeży i rześki.

Klaudia Brz., Kinga M., Jakub B., Dawid D.
Logopedia:
Drodzy Rodzice,
Te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami
pracy języka dla tych, które nie mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które prawidłowo
wypowiadają wszystko. Utrwalanie nawet prawidłowej wymowy powinno być często
stymulacją języka, warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek, które utrwalają
w czytaniu, rozpoznawaniu oraz pisaniu.
Głoski kolejne potrzebne do wypowiadania prawidłowo sylab, wyrazów oraz nawet
w próbach wypowiadania u niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące
czyli SZ,CZ,RZ,DŻ.
Zanim jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej
i rozróżniać w pisowni i czytaniu, musimy poćwiczyć język i wargi. Głoski te
wypowiadamy odwrotnie do głosek poprzednich, a więc-czubek języka ucieka do
góry wysoko, usta szeroko otwarte „w ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki dziecka
palcami. Musimy pamiętać, że sporo dzieci nie unosi języka do góry, dlatego w tych
ćwiczeniach, odwrotnie niż w poprzednich smarujemy górną wargę nutelką bądź
miodem ( z zastrzeżeniem - jeśli dziecko nie jest uczulone) i ma zlizywać czubkiem
języka to z wargi górnej. Proszę pokazać dziecku to ćwiczenie.
Kolejne ćwiczenie przygotowujące lub utrwalające pracę języka to dotykanie
czubkiem języka górnych zębów, proszę pokazać i tak kilka razy wykonywać i to
dotyczy tylko górnych zębów.
Kolejne ćwiczenia pijemy ze słomek wszelkie napoje a następnie bulgoczemy słomką
w kubku wodę, kto będzie potrafił niech nabierze powietrza i wdmuchuje je do słomki
bulgocząc w wodzie.
Kolejne ćwiczenie proszę pokazać Dziecku - próbujemy przy szeroko otwartych
ustach dotykać tzw. sufitu /10 razy/-czyli podniebienia twardego czubkiem języka.
Próbujemy ściskając

policzki palcami pokazując, że język ma iść do góry

- wypowiadać SZSZSZSZSZ.
Które z dzieci nie mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi . Dzieci
prawidłowo wypowiadające te głoski proszę aby utrwalały je w zdaniach złożonych
typu:
„Idę do szkoły w której jest szatnia, a tam są moje szare buty.”

Ten szalik jest czerwony i jest w mojej ulubionej szafce. Powtarzanie tych zdań
usprawni u dzieci mówiących pamięć, koncentrację, uwagę. To trudne zdania jeśli
nie powtórzą proszę zrobić z nich proste zdania-typu Ten szalik jest czerwony. Szalik
jest w szafce. Ważne aby dzieci dobrze mówiące utrwalały jak najczęściej zdania
złożone-bo to stymulacja płata czołowego, skroniowego i ciemienia. Dzieci słabo
mówiące proszę ćwiczyć zestaw na wargi i język do tych głosek i próbować
wypowiadać przynajmniej SZ - pamiętamy o ściskaniu policzków. Dzieci, które w
ogóle nie mówią-staramy się przynajmniej wykonać część stymulacji opisanej. Mamy
dzieci niemówiących bardzo proszę pamiętać o pozostałych ćwiczeniach wysłanych
oraz utrwalać zestaw .który wysłałam jako pierwszy. Ten zestaw znajduje się na
stronie szkoły w ogłoszeniach dla rodziców. Proszę skorzystać z tych podpowiedzi
tam przekazanych.
Twardochleb Zofia

Klaudia Brz.
AAC:
ĆWICZENIA PAMIĘCI.
DROGI RODZICU! PRZYGOTUJ DOWOLNY OBRAZEK O PROSTEJ GRAFICE (WYMIARY OKOŁO
30 X 30 CM. ELEMENTY NA OBRAZKU POWINNY BYĆ DOBRZE WIDOCZNE (MOŻE BYĆ
KTÓRAŚ ZE STRON W KSIĄŻCE DZIECKA). W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI OBRAZKA PRZYGOTUJ
DODATKOWE OBRAZKI (8 SZTUK), PASUJĄCE TEMATYCZNIE. POWINNY BYĆ DUŻO MNIEJSZE,
NA PRZYKŁAD 3X3 CM. USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA, POKAŻ MU DUŻY OBRAZEK,
OPOWIEDZ O NIM, ZADAWAJ PYTANIA (GDZIE JEST?, JAKI MA KOLOR?, A CO TU WIDZISZ?,
CO JEST TAM NA GÓRZE?). NASTĘPNIE POKAŻ PIERWSZY MAŁY OBRAZEK, NAZWIJ GO,
POPROŚ DZIECKO O POWTÓRZENIE I POŁÓŻ GO W DOWOLNYM MIEJSCU, OKREŚLAJĄC JEGO
POŁOŻENIE, NA PRZYKŁAD PTASZEK NA DRZEWIE, MOTYL NA KWIATKU. UŁÓŻCIE WSPÓLNIE
OBRAZKI. JEŚLI TO KONIECZNE, PRZYTRZYMUJ DŁOŃ DZIECKA I KIERUJ JEJ RUCHEM. ZACZNIJ
OD DWÓCH, TRZECH MAŁYCH OBRAZKÓW, DOCHODZĄC Z CZASEM DO OŚMIU. POPROŚ
DZIECKO, ŻEBY ZAPAMIĘTAŁO POŁOŻENIE MAŁYCH ELEMENTÓW I ZAKRYJ OBRAZEK INNĄ
- BIAŁĄ KARTKĄ. NASTĘPNIE UCHYL BIAŁĄ KARTKĘ OD SWOJEJ STRONY, ZABIERZ MAŁE
OBRAZKI I DAJ JE DZIECKU, ODKRYJ DUŻY OBRAZEK I POPROŚ, ŻEBY UŁOŻYŁO MAŁE OBRAZKI
TAK SAMO JAK WCZEŚNIEJ. W TEN SPOSÓB MOŻECIE ĆWICZYĆ PAMIĘĆ Z KAŻDYM
WYBRANYM OBRAZKIEM DOWOLNEJ KSIĄŻKI.

POWODZENIA !

Kinga M.
AAC:
Temat: Budowanie struktury zdania.
DROGI RODZICU !
POPROŚ DZIECKO , ABY PRZECZYTAŁO ZDANIA TE OD 1 DO 6, A POTEM
WPISAŁO JE NA TABLECIE. NASTĘPNIE POMÓŻ DZIECKU PRZYGOTOWAĆ
PASKI PAPIERU, NA KTÓRYCH NALEŻY NAPISAĆ ZDANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ
PONIŻEJ, TE OD 1. DO 5. NA KAŻDYM PASKU POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ JEDNO
SŁOWO, TAK, ABY MOŻNA BYŁO Z NICH UŁOŻYĆ ZDANIE ,KTÓRE BĘDZIE
ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIA : KTO ? CO ROBI ? CO ?
PRZYKŁAD wyrazy napisane na kartkach

JE

JULA

MELONY.
.
KTO ?

CO ROBI ?

JULA

JE

CO ?

MELONY.

1. FELA JE BANANY.
2. TATA BUDUJE DOMY.
3. TOBI MALUJE

POKOJE.

4. KUBA JE MALINY.
5. ADELA MA BANANY.
6. ADA JE JAGODY.
UŁÓŻ I NAPISZ ZDANIA Z ROZSYPANKI WYRAZOWEJ:
1. MELONY. JULA JE
2. EDYTA LODY. LUBI
3. FOTELE . TATA KUPUJE
4. WOLI TEDI FASOLE.
5. PISAKI. ALINA MA

Jakub B.
Rewalidacja:
Temat: Wiosna-nowalijki.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy
poniżej, podziel je na sylaby i głoski. Czerwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I,
U,Y).

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR

PO-MI-DOR

P O M I D O R

OGÓREK

O-GÓ-REK

O G Ó R E K

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Stwórz wiosenną kanapkę. Wytnij,
nazwij i przyklej nowalijki na kromce chleba.

Antoni K.
Rewalidacja:
Temat:Wiosna-nowalijki.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania
poniżej. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

TO JEST WIOSENNA KANAPKA.
NA KANAPCE JEST: SAŁATA, POMIDOR,
OGÓREK, RZODKIEWKA I SZCZYPIOR.
TO SĄ NOWALIJKI.
WARZYWA SĄ ZDROWE BO MAJĄ DUŻO
WITAMIN.
PYTANIA:
- z czego składa się wiosenna kanapka?
- co to są nowalijki?
- co może być na wiosennej kanapce?
- dlaczego warzywa są zdrowe?

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadkizeszytu .Wykonaj samodzielny rysunek odpowiedzi.

odgadnij

je

i

zapisz

do

LATEM W OGRODZIE
WYRÓSŁ ZIELONY
A ZIMĄ W SŁOIKU
LEŻY KISZONY.

CZERWONE NA KRZAKU
LATEM DOJRZEWAJĄ
CHĘTNIE NA KRZAKACH
LUDZIE JE ZJADAJĄ.

………………….………

…….…………………….

3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy
poniżej, podziel je na sylaby i głoski. Czerwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I,
U,Y).

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR

PO-MI-DOR

P O M I D O R

OGÓREK

O-GÓ-REK

O G Ó R E K

4. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj etykiety, dopasuj je do
kanapki i przyklej obok.

POMIDOR

SZCZYPIOR

RZODKIEWKA

OGÓREK
SAŁATA

