11-15.05.2020
Temat ośrodka tygodniowego:

LITERY I SYLABY
Szanowni Rodzice! Po raz kolejny wyjaśniam: Jeśli
zauważacie Państwo, że wiele zadań w tym tygodniu
przypomina te, które robiliście z dziećmi podczas
utrwalania litery „H” oraz w zeszłym tygodniu i że nawet
ich kolejność jest podobna, to nie przypadek! Przeciwnie:
dzięki takiemu układowi dzieci wdrażają się do pewnego
systemu pracy, wiedzą, co je czeka i - dzięki temu - lepiej
zapamiętują materiał. Jeszcze raz proszę mi uwierzyć:
TO DZIAŁA!

Poniedziałek 11.05.2020
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. Witaj po weekendzie! Mam nadzieję, że wszyscy porządnie wypoczęli
– i Ty i Twoi Rodzice - bo w tym tygodniu znowu czeka nas dużo pracy.
Będziemy utrwalać poznaną w zeszłym tygodniu literę (pamiętasz, jaką? Tak to
R) oraz inne litery. Ale najpierw szybko przypomnij sobie z Rodzicami i wymień
po kolei nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
Na pewno pamiętasz, jak się nazywa miesiąc, który teraz mamy. Oczywiście, to
MAJ! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest jedenasty maja. Pamiętasz liczbę 11? Napisz ją poniżej kilka razy:

11……………………………………………………………………………………………
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA PONIEDZIAŁEK 11 MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

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

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
2. A teraz szybko przypomnimy sobie nową literę, poznaną w zeszły tygodniu.
Pamiętasz, jaka to litera? Tak, to H. Wyklaszcz z Rodzicami piosenkę
„Hiacynty”, potem przypomnij sobie, jakimi ruchami pisze się literę H,
a następnie napisz dwie linie tej litery.

R

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

R

………………………………………………..………………………………………….

A teraz przeczytaj po kolei każdą sylabę i napiszą ją w jednej linii

RA

………………………………………………..……………………………………

RO

………………………………………………..…………………………………

RU

………………………………………………..……………………………………

RE

………………………………………………..……………………………………

Ri

………………………………………………..………………………………………

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
3. Zobaczmy, jak radzisz sobie z rozpoznawaniem litery R wśród innych,
podobnych do niej liter. Spośród wszystkich liter poniżej wyszukaj TYLKO
litery R i otocz je kółeczkiem. Gdy to już zrobisz, policz litery R i napisz pod
spodem, ile ich jest:

RPPBDRKRPBDRKPIKD
PPPKPRBBDBRPKKPBI
PBDPBDPBDPBDPBIDP
RRRPBKDIKRPFDKRFP
BPRKFBRBDPKRIPRKP
…………………………………………….

4. Wyszukaj w pamięci i zapisz 5 słów zaczynających się na R. Literkę R już
masz, dopisz brakujące litery. Jeśli nie znasz którejś z liter w wyrazie, poproś
o pomoc Rodzica.

R ………………………………………………...
R ………………………………………………..
R ………………………………………………..
R ………………………………………………….

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

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

2. Licheń

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

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

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków
rzucanych. Przyrządy i przybory: woreczek, 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
Ćw.1 Rzuty woreczka w górę. Dziecko w
Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy.
umiejętności i
siadzie skrzyżnym ( po turecku ) .Rzuca worek Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą
doskonalenie sprawności w górę i stara się złapać.
woreczek i stara się wycelować w tarczę.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3
razy)

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

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

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

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko w
siadzie skrzyżnym RR w bok. W jednej trzyma
woreczek. Wykonuje rzut nad głowa i star się
złapać druga ręka.
Ćw.6 Traf woreczkiem w tocząca się
piłkę. Dziecko w leżeniu przodem trzyma
woreczek przed głowa. Stara się trafić
woreczkiem w toczącą piłkę.

Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w dłonie.
Dziecko kładzie woreczek na stopie( od góry
cz. grzbietowa).Unosi nogę z woreczkiem i
rzuca woreczek w górę i stara się złapać go w
dłonie.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka.

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

Wykonujemy 6-10
powtórzeń każdego
ćwiczenia

Wtorek 12.05.2020
Temat ośrodka dziennego:

OSTATNIO POZNANE LITERY
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. Witaj! Dziś zaczniemy podobnie, jak wczoraj. Najpierw szybko przypomnij
sobie z Rodzicami i wymień po kolei nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
Na pewno pamiętasz, jak się nazywa miesiąc, który teraz mamy. Oczywiście, to
MAJ! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest dwunasty maja. Pamiętasz liczbę 12? Napisz ją poniżej kilka razy:

12……………………………………………………………………………………………
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA WTOREK 12 MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

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

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
2. Myślę, że już dobrze pamiętasz literę R. Ale czy na pewno dobrze pamiętasz litery poznane
wcześniej? Popatrz na litery poniżej. Rodzic będzie wymieniał jedną z nich, a Ty masz je
pokazać. Tylko się nie pomyl! A potem będziesz, dla utrwalenia, pisać te litery oraz sylaby
z nimi. Tylko pamiętaj! Zanim zaczniesz pisać sylaby, najpierw porządnie je przeczytaj!

H N L F J Z T W
H

………………………………………………………………………………………..

N

………………………………………………………………………………………..

L

………………………………………………………………………………………….

F

…………………………………………………………………………………………..

J

…………………………………………………………………………………………….

Z

……………………………………………………………………………………………

T

……………………………………………………………………………………………

W

…………………………………………………………………………………………

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

FA

……………………………………………………………………………………...

NO

…………………………………………………………………………………….

HU

……………………………………………………………………………………..

ZO

……………………………………………………………………………………..

TU

……………………………………………………………………………………..

JE

……………………………………………………………………………………….

Wi

…………………………………………………………………………………….

FE

……………………………………………………………………………………...

NA

……………………………………………………………………………………..

HA

……………………………………………………………………………………..

3. Na koniec dzisiejszej pracy przeczytaj sylabami te wyrazy. Czy rozumiesz je?

HUTA

ROTA

NUTA

RANA

ROPA

HURA

HALA

RAKi

FOKA

HAKi

RANO

NORA

RATA

HALO

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia oddechowe (wolne i wspomagane).
Przyrządy i przybory: taśma; kocyk, 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

Ćwiczenia oddechowe

Ćw.1 P.w. siad skrzyżny( po turecku ).W dłoni szarfa-taśma .Wdech nosem, a następnie
silne dmuchniecie na szarfę.

Ćw.2 P.w. pozycja średnia Klappa (zdjęcie).Wdech nosem, a następnie silne dmuchniecie
w piłeczkę.

Ćw.3 P.w. leżnie tyłem. NN ugięte RR przy wyprostowane przy biodrach. Wykonujemy
wdech nosem z równoczesnym przeniesieniem RR za głowę. Wydech ustami RR do P.w.

Ćw.4 P.w. leżenie tyłem NN wyprostowane RR na podłodze przy głowie. Wdech nosem, a
następnie wydech ustami z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej

Ćw.5 P.w. leżenie tyłem NN ugięte. Wdech nosem z przeniesieniem piłki w górę za głowę,
a następnie wydech ustami z przeniesieniem piłki do P.w.

Ćw.6 P.w. leżenie tyłem NN ugięte. RR jak na zdjęciu pozycja „skrzydełka”. Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.

Bibliografia: Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych.

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

P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
NN- nogi
RR - ręce

Wykonujemy 6-8
powtórzeń każdego
ćwiczenia. Między
ćwiczeniami
minimum 2 min
przerwy.

Kółko plastyczne:
TEMAT: Biedronka- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem rolek
papierowych
Wskazówki dla rodziców i uczniów:
Proszę, aby dzieci przygotowały następujące materiały:
- rolka po papierze toaletowym
- papier/ wycinanka w kolorach: czarny, czerwony i biały
- czarny pisak
- klej
Zadaniem uczniów jest wykonanie biedronki z rolki po
papierze toaletowym- wzór pracy jak na zdjęciu obok.
Proszę, aby rodzice przeczytali dzieciom wskazówki do
jej wykonania.
Rodziców Kingi i Kuby proszę, aby wspomagali swoje
dzieci w kolejnych etapach jej wykonania. Do wspólnej
pracy można też zaprosić rodzeństwo.
Sposób wykonania:
1/ Rolkę po papierze oklej kawałkiem czarnego papieru,
nadmiar możesz zagiąć do wnętrza rolki i podkleić lub
możesz go przyciąć nożyczkami. Z resztek czarnego
papieru wytnij 2 czółka dla biedronki tak jak na zdjęciu. Jeśli nie masz czarnego
papieru, pomaluj rolkę czarną farbą plakatową.
2/ Z czerwonej kartki wytnij koło- możesz to zrobić
obrysowując ulubiony kubek. Następnie złóż koło na pół i
przetnij po linii zgięcia. Na obu połowach domaluj
czarnym pisakiem symetrycznie duże kropki.
3/ Teraz oczy- wytnij dwa małe kółeczka z białego
papieru i domaluj pisakiem w środku czarne kółeczka.
4/ Łączymy wszystkie części: od środka rolki naklej obok
siebie dwa czółka biedronce, następnie z przodu rolki
równo pod czółkami przyklej oczka. Skrzydełka biedronki
przyklejamy pod oczkami, pamiętając żeby je połączyć na
górze, a rozchylić na dole.
I gotowe!
Jeśli powyższe zadanie okaże się zbyt trudne dla Kingi i
Kuby proszę, aby połączyli po śladzie kreseczki na obrazku biedronki, a następnie
pokolorowali ten obrazek.
Mogą też namalować farbami swoją biedronkę. A gdyby zabawa z rolkami wam się
spodobała, możecie zrobić przyjaciół dla swojej biedronki: motylka i pszczółkę- jak
na zdjęciu obok lub inaczej według własnego
pomysłu.
Zdjęcia prac prześlijcie proszę do wychowawcy.
Prace ocenimy po powrocie do szkoły.
Pozdrawiam Was i życzę wspaniałej zabawy!

BIEDRONKA

Środa 13.05.2020
Temat ośrodka dziennego:

LITERY I SYLABY
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.Witaj! Dziś zaczniemy podobnie, jak wczoraj. Najpierw szybko przypomnij
sobie z Rodzicami i wymień po kolei nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
Na pewno pamiętasz, jak się nazywa miesiąc, który teraz mamy. Oczywiście, to
MAJ! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest trzynasty maja. Pamiętasz liczbę 13? Napisz ją poniżej kilka razy:

13……………………………………………………………………………………………
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA ŚRODA 13 MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

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

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
2. Teraz będzie zadanie na wyobraźnię! Wytnij wszystkie kwadraciki z sylabami,
przeczytaj każdą z sylab, a potem spróbuj z nich ułożyć kilka wyrazów – takich,
które coś znaczą! Zobaczymy, ile wyrazów uda Ci się ułożyć. Przyklej
wszystkie ułożone wyrazy na kartce, obok napisz te wyrazy samodzielnie.
Wyślij mi fotografię tej kartki! Myślę, że to jest na tyle trudna praca, że więcej
zadań już dzisiaj ode mnie nie dostaniesz.

PA NA RA FA ZA Fi
RO RU RE RA RO Ki
FA FO FU FO NO Pi
NA NU NA PA PO Bi
PE KA KO KA KU Li
LA LO LE TO TA Mi
MA TA ME MU BA Wi
BU BO BE RA ZO ZA
ZU PA KA PA KA HU

Religia:
TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co
powinniśmy zrobić kiedy zdarzy nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie
owieczki, nawet nazywa je po imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę.
Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym wilkiem. Kocha swoje
owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała
słuchać. Odeszła od stada i pasterza. Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi
swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki! Zamyka swoje
owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz
wreszcie odnajduje zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi
ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zadanie dla Was:
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? (nie słuchała pasterza)
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy)
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada)
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10
rozdział, wersety 11 do 18 lub obejrzyjcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za
owce”.

Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! 
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? (Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? (o nas, wszystkich ludziach)
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha.
Jednak czasami jesteśmy taką zagubioną owcą, która oddala się od swojego
Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się od Pana
Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego,
zawsze na nas czeka i chce, abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy
Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu
Pasterzowi, że Go kochamy i chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie
sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
 Przeproszę za zło
 Modlitwa
 Dobre uczynki
 Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym
pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy
zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i
pomódlcie się jej słowami.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczeń przetacza się po miękkim i twardym podłożu.
Przyrządy i przybory: skakanka; kocyk; szarfa: piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.

Treść zajęć
Rozgrzewka

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Uwagi

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw. 1 Toczący pień. Dziecko leży na
Ćw.6 Huśtawka. Dziecko w siadzie
podłodze z wyprostowanymi i
prostym. Wykonuje przetoczenie do
złączonymi nogami i RR w
leżenia na plecach z nogami w górze, a
górze .Dziecko przetacza się raz w lewa
następnie powrót do siadu
stronę raz w prawa stronę.
( naśladowanie huśtawki )

Ćw.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma.

Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej
skakance(sznurku).Dziecko wykonuje
obroty zwijając jednocześnie skakankę.
Następnie toczy się w przeciwna stronę
do rozciągnięcia skakanki.

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
Ćw.7 Wycieraczki samochodowe.
LN – lewa noga
Dziecko leży na plecach ze złączonymi i PN - prawa noga
wyprostowanymi nogami. Wykonuje
przenoszenie nóg w prawo, następnie w
lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów:
mały deszcz –wolno itd.
Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk.

Ćw.5 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję
w przysiadzie. Trzymając się kolan
przetaczają się na plecy, a następnie
starają się wrócić do przysiadu.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka.

Ćwiczenie oddechowe
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko
wykonuje wdech nosem, a następnie
silnie dmucha na szarfę.

Czwartek 14.05.2020
Temat ośrodka dziennego:

LITERY I SYLABY
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. Witaj. Dziś zaczniemy dzień trochę inaczej. Najpierw przypomnij sobie
dokładnie wszystkie pory roku i wymień je po kolei. Powiedz, na jaką literkę
i na jaką sylabę się zaczynają. Potem to samo zrób z dniami tygodnia.
Na następnych dwóch stronach napisz SAM! każde z wydrukowanych słów
– możesz korzystać z wzoru, ale jeśli potrafisz, pisz z pamięci. (Uwaga dla
Rodziców – na czerwono zaznaczam litery, których uczniowie jeszcze nie
znają; tych liter nie muszą pisać sami – choć mogą spróbować – proszę im je
napisać delikatnie ołówkiem, a oni piszą po śladzie; proszę zauważyć, że takich
liter jest już coraz mniej!).
2. Gdy zrobisz już to zadanie, przejdź do kolejnej strony. Są na niej obrazki
z różnymi przedmiotami. Powiedz, na jaką literę zaczyna się nazwa każdego
z przedmiotów i zapisz tę literę pod obrazkiem (uwaga dla Rodziców
– uczniowie znają już wszystkie potrzebne litery, ale jeśli zapomną, można je im
zaprezentować; przypominam – w postaci wielkiej drukowanej). Możesz
spróbować napisać cały wyraz – ale to nieobowiązkowe.
Kiedy już napiszesz wszystkie litery, pokoloruj obrazki, ale TYLKO te, które
zaczynają się na literę R, H, N albo F. Inne pozostaw niepokolorowane. (Uwaga
dla Rodziców: w razie niejasności, na obrazku są kolejno: rower, flaga, kot,
kapusta, rogi, fasola, rekin, butelka, rak, firana, but oraz nóż).

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

WiOSNA
……………………

LATO
……………………….

JESiEŃ
…………………………

ZiMA
………………………….

PONiEDZiAŁEK
…………………...……

WTOREK
…………………

ŚRODA
………………………

CZWARTEK
………………...……..

PiĄTEK
………..………………

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

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe
wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: piłka; gazeta
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; 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 Przekładaj przednie części stóp z lewej strony na prawą, bez odrywania pięt od
podłogi(wycieraczki).

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

Ćw.2 Zginaj palce stóp do góry i na dół w zmiennym tempie.

Ćw.3 Uformuj kulkę z papieru stopami.

Ćw.4 Rozprostuj kulę z papieru.

Ćw.5 Rozedrzyj kartkę papieru stopami na wiele drobnych kawałków.

Ćw.6 Umieść drobny przedmiot w pojemniku z papierkami i wymieszaj wszystko razem, a następnie
wyciągnij stopą przedmiot tak, aby nie wyciągnąć papierków. (dla prawej stopy pojemnik postaw po jej
lewej stronie, a dla lewej – po jej prawej stronie).

Wykonujemy 4-8
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Piątek 15.05.2020
Temat ośrodka dziennego:

PODSUMOWANIE TYGODNIA
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. Witaj. Dziś zaczniemy dzień podobnie, jak w poprzednich dniach. Zacznij od
przypomnienia sobie po kolei nazw pór roku, miesięcy i dni tygodnia. A potem
ułóż i zapisz tak, jak to już robiliśmy kilka razy w tym tygodniu, dzisiejszą datę.
Ale tym razem niczego Ci nie podpowiadam. Pracuj samodzielnie!

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

…………………………………………………………………………………………………..
2. Na kolejnych trzech stronach masz napisane wyrazy ostatnio poznanymi
literami. Uwaga – niektóre z nich są ułożone z trzech sylab! To będzie trochę
trudniejsze, ale na pewno z pomocą Rodziców sobie poradzisz Przeczytaj
SYLABAMI ze zrozumieniem każdy z wyrazów, a potem znajdź w internecie
odpowiednie zdjęcie (wpisuj wyrazy do wyszukiwarki SAMODZIELNIE),
wydrukuj, wytnij i wklej pod wyrazem. (Uwaga dla Rodziców: zależy mi
zwłaszcza na dwóch rzeczach – po pierwsze, aby dzieci naprawdę starały się
czytać sylabami, a nie literować, po drugie, by faktycznie starały się
samodzielnie pisać wyrazy w wyszukiwarce: mogą przecież korzystać ze wzoru
w postaci wyrazu na karcie pracy).

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

RAMA

FOSA

NORA

KORA

HUTA

LiNA

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

HUBA

FOKA

ROSA

KURA

RAFA

KORALE

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

FiRANA

MALiNA

KALiNA KOPARKA

FASOLA FUTERKO

Materiały indywidualne
Jakub B.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Do miski pełnej pestek słonecznika wrzuć kilka rodzynków, poproś dziecko,
żeby samo oddzieliło rodzynki od słonecznika.
2. Włóż do worka-poszewki kilka zabawek, poproś dziecko, żeby wyciągnęło
np. piłkę, bez kontroli wzrokowej.

Kinga M.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Chód z asekuracją, próba przejścia przez przeszkodę.
2. Leżenie na plecach, przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą,
z lewej na prawą.

Klaudia Brz.
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Części ciała. Wskazywanie, nazywanie.
Dzisiejsze i następne zajęcia będą odbywały się na dywanie. Proszę swobodnie się
ubrać np. w dres. Ściągamy buty i skarpetki. Rodzic niech obejmie dziecko swoimi
nogami siedząc okrakiem z tyłu. Trzymamy Dziecko za ręce i recytujemy krótki
wierszyk:

WYLICZANKA
(mówimy i łapiemy dziecko za wymienianą część ciała)
Idzie, idzie stonoga, a tu… noga.
Idzie, idzie malec, a tu… palec.
Idzie, idzie koń, a tu… dłoń.
Idzie, idzie krowa, a tu… głowa.
A na końcu leci kos, a tu… nos!

Proszę powtórzyć wyliczankę trzy razy oraz delikatnie prowadzić rękę Dziecka w ten
sposób, by próbowało samodzielnie wykonać zadanie oraz starało się powtarzać za
Rodzicem wymieniane części ciała.

Dawid D., Jakub B.,
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Muszę się myć. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do
internetu. Znalazłam dla Was ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał
instrukcję Dziecku,

a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało polecenia.

Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w puzzla.
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Umyjek
i Nieumyjek”.
- Kliknij w głośniczek i obejrzyj ilustrację. Kliknij też w robota w lewym dolnym rogu
i posłuchaj, co ma do powiedzenia.
5. Przejdź do następnej strony i posłuchaj opowiadania klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony i posłuchaj co ma mały robot do powiedzenia. Kliknij
w ruchomą kostkę i załaduj zadanie.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie z głośniczka.
9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
10. Odsłuchaj z głośniczka zakończenie dzisiejszego zadania.
Na tym kończymy zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracujcie
dzielnie!

Klaudia Ba.,
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Jacy jesteśmy. Dziecięce przechwałki. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do
internetu. Znalazłam dla Was ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał
instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało polecenia. Miłej
zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić
stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w misia .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
”Eron to zawsze naj!”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu
i posłuchaj co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To
zadanie jest baaardzo trudne. Uważnie posłuchaj polecenia klikając
w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to

po prostu przejdź do

następnego zadania.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka. To zadanie nie powinno być
trudne.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach.
Pracuj dzielnie!

Klaudia Brz., Kinga M., Jakub B., Dawid D.
Logopedia:
Drodzy Rodzice:
Oto

kolejne

zajęcia.

Bardzo

proszę,

aby

oprócz

codziennych,

chociaż

kilkunastominutowych ćwiczeń języka, policzków, masaży, które kilkakrotnie
wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły, usprawniać pracę
mózgu. Bardzo proszę, jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną
książeczkę z zestawu Słucham i uczę się mówić-część sylaby i rzeczowniki, a dla
dzieci

niemówiących

wyrażenia

dźwiękonaśladowcze

dodatkowo

jeszcze

- codziennie 20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i sobie /kupując
rozdzielnik,aby włożyć tam kable obydwu słuchawek/ i słuchać logopedy koniecznie to jest właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów czołowoskroniowo-ciemieniowego. Mama, mając na uszach słuchawki, pokazuje każdy
obrazek, a dziecko słucha na swoich słuchawkach i patrzy - jeśli nie, kierujemy mu
głowę na obraz - to konieczna dziś stymulacja logopedyczna funkcji w mózgu - bez
względu na to, czy dziecko mówi, czy nie - idzie jednocześnie rehabilitacja
rozumienia, rozpoznawania, koncentracji uwagi itp. Takie ćwiczenia musicie Państwo
wykonywać każdego dnia co najmniej przez pół roku, po dwóch miesiącach
zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc, aby na początek wykonywać masaże
i ćwiczenia, które podałam: języka, warg i policzków. Następnie ze słuchawek
zestawy do wyćwiczania sylab i wyrazów, lub rozumienia i rozpoznawania u dzieci
niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zeszyty te
„Słucham i uczę się mówić” są w internecie do kupienia za grosze, zwłaszcza na
allegro. Ćwiczcie proszę - stymulować będziecie wszystkie funkcje w mózgu - a to
najważniejsze i nie wymaga wysiłku - poza zakupem ich. Zawsze przed tymi
ćwiczeniami ze słuchawkami, poćwiczcie według Zestawów wcześniejszych narządy.
Twardochleb Zofia

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

Kinga M.
AAC:

DROGI RODZICU! POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ ZDANIA :

TU MOTYLE A TU MOTYL.

TO MOTYL WILO.

A TO MOTYLE BULA, DEPO I LITU
KINIA -TERAZ NA TABLECIE NAPISZ Z PAMIĘCI IMIONA MOTYLI
ZNAJDŹ TERAZ W PROGRAMIE LETMETALK MOTYLKI I WYMYŚL SAMA
IMIONA DLA NICH. MIŁEJ PRACY !

Jakub B.
Rewalidacja indywidualna:
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby
klaszcząc w ręce.

MOTYL
MO-TYL

WAŻKA
WAŻ-KA

KONIK POLNY
KO-NIK POL-NY

BIEDRONKA
BIE-DRON-KA

MUCHA
MU-CHA

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji. Do poniższych wyrazów
zadawaj dziecku następujące pytania.

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M?
- czy wyraz Motyl zaczyna się na głoskę M?
- czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B?
- czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B?
- czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W?
- czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W?

Antoni K.
Rewalidacja indywidualna:
1. Rodzicu, proszę odczytaj dziecku polecenie. Zgadnij: Kto to jest?

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji. Do poniższych wyrazów
zadawaj dziecku następujące pytania.

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M?
- czy wyraz Motyl zaczyna się na głoskę M?
- czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B?
- czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B?
- czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W?
- czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W?
3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj nazwy owadów, podziel je
na sylaby klaszcząc w ręce. Wyrazy zapisz do zeszytu.

MOTYL
MO-TYL

KONIK POLNY
KO-NIK POL-NY

BIEDRONKA
BIE-DRON-KA

WAŻKA
WAŻ-KA
2. Rodzicu, proszę odczytaj
w odpowiednich kolorach.

MUCHA
MU-CHA
dziecku

polecenie.

Pokoloruj

owady

