
25-29.05.2020

Temat ośrodka tygodniowego:

DZIEŃ MAMY 



Poniedziałek 25.05.2020

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,  rozpoczynamy nowy  tydzień  pracy.  W tym tygodniu  będziemy  się

zajmować  tym,  co  jest  najlepsze  i  najpiękniejsze  na  świecie:  NASZYMI

MAMAMI!!! Wiesz przecież, że jutro Twoja Mama ma swoje święto.

2.  Ale  najpierw,  jak  co  dzień,  poćwiczymy  znajomość  daty.  Będziemy  ją

ćwiczyć codziennie – tak, jak to robimy w szkole, podczas porannego kręgu.

Umiejętność ustalania daty to BARDZO WAŻNA RZECZ i przyda Ci się w życiu.

Najpierw  szybko  przypomnij  z  Rodzicami  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 dwudziesty piąty maja. Pamiętasz liczbę 25? Napisz ją poniżej:

25……………………………………………………………………………………………

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   PONIEDZIAŁEK   25   MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

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



3.  Teraz  zaczynamy  przygotowania  do  DNIA  MAMY.  Najpierw  przeczytaj

sylabami tekst poniżej. Dla ułatwienia sylaby zaznaczyłem kolorami: czarnym

i  czerwonym.  Te  litery,  których  jeszcze  nie  znasz,  zaznaczyłem  na  zielono

– Rodzice Ci pomogą. Przeczytaj tekst ze zrozumieniem: jeśli  nie rozumiesz

zdań, przeczytaj kilka razy (uwaga dla Rodziców – jeśli trzeba, poświećcie na to

dużo czasu!). A potem porozmawiaj z Rodzicami o tym, o czym mówi ten tekst.

TO MOJA MAMA. MOJA MAMA

JEST NAJLEPSZA

i NAJPiĘKNiEJSZA. KOCHAM

MOCNO MOJĄ MAMĘ. MAMA

POMAGA Mi KAŻDEGO DNiA:

DAJE Mi JEŚĆ, POMAGA SiĘ

UBRAĆ i UMYĆ, BAWi SiĘ ZE

MNĄ i OPiEKUJE SiĘ MNĄ.

W TYM TYGODNiU POMYŚLĘ, CO

JA MOGĘ ZROBiĆ DLA MOJEJ

MAMY.



4. Jeśli już przeczytaliście i dobrze rozumiesz te zdania, odpowiedz na kilka

pytań  dotyczących  tekstu.  Rodzic  przeczyta  pytanie,  a  Ty  prawidłowo

odpowiedz i potem zapisz swą odpowiedź.  (Uwaga dla Rodziców: obok pytań

podaję odpowiedź w takiej formie, w jakiej ma być zapisana – chodzi o to, by

dzieci starały się pisać naprawdę SAMODZIELNIE. Oczywiście – nieznane litery

pomagamy  im  zapisać.  Aby  Kinga  i  Mała  Klaudia  też  mogły  ustnie

odpowiedzieć, po pytaniu zadajemy dodatkowe, naprowadzające: np. „Kto jest

najlepszy  i  najpiękniejszy?”  „Czy  to  mama?”  -  wtedy  dziewczynki  mogą

powiedzieć „Tak” albo „Nie”).

a) Kto jest najlepszy i najpiękniejszy? TO MOJA MAMA.

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

b) Jak często Mama Ci pomaga? KAŻDEGO DNIA.

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

c) Co daje Ci Mama? DAJE MI JEŚĆ.

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

d) Co Mama pomaga Ci robić? UBRAĆ SIĘ I UMYĆ.

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

d) Co czujesz do swojej Mamy? KOCHAM MOJĄ MAMĘ.

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



Religia:

Temat: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY - DZIEŃ MATKI

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

Każdego roku,  w maju,  jest  taki  szczególny dzień, który jest  poświęcony naszym

Mamom.

To dzień 26 maja.

Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę.

Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach.

Jest takie słowo, słowo jedno

Przed którym inne słowa bledną

Słowo jak słońce jaśniejące

Co wszystkie inne słowa gasi

Słowo z muzyki i z uśmiechu

Z zapachu kwiatów i nut ptasich

Słowo, co nigdy nie zawodzi

Wierne i czułe do ostatka

Najbliższe serca, najpiękniejsze

Jedno, jedyne słowo – Matka

Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus. Posłuchaj co powiedział

Pan Jezus:

http://www.biblijni.pl/J,19,25-27

Pomyśl  jak  okażesz  wdzięczność  swojej  Mamie?  Co  dla  niej  zrobisz  w  dniu  Jej

święta?

Może  spróbujesz  zrobić  laurkę,  a  może  nazbierasz  bukiet  polnych  kwiatów

i  wręczysz  je  swojej  kochanej  Mamusi  dziękując  Jej  za  miłość,  opiekę,  troskę,

zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które razem robicie.

Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4
http://www.biblijni.pl/J,19,25-27


Wychowanie fizyczne:

TEMAT:  Uczniowie  wykonują ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za
prawidłowe wysklepienie stopy.  Przyrządy i przybory: woreczki; piłka; kocyk.

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 – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności

Ćw.1  Siad na krześle, przed 
krzesłem na podłodze leży 
rozłożony kocyk. Stopy stoją na 
brzegu kocyka. Zwijanie kocyka 
pod stopy ruchami zginania palców
bez odrywania pięt od kocyka.

Ćw.2 Siad na krześle, Nogi 
uniesione nad podłogę, stopy w 
zgięciu podeszwowym, palce stóp 
podkurczone. Naprzemienne 
dotykanie palcami stóp podłogi.

Ćw.3 Stanie- Postawa. Na podłodze
narysowana linia. Marsz z 
krzyżowaniem stóp. Na odcinku 2-
3 metry. 

Ćw.4 Siad prosty. Dłonie oparte na 
podłodze z tyłu. Podeszwy stół 
złączone. Wyprost nóg w stawach 
kolanowych z utrzymaniem 
złączonych podeszwami stóp. 
Uwagi: Zwrócenie uwagi aby 
kolana były rozchylone na zewnątrz
i stopy były złączone.

Ćw.5 Siad ugięty, dłonie oparte na 
podłodze z tyłu, piłka trzymana między 
stopami. Druga osoba siedzi twarzą do 
ćwiczącego. Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko.

Ćw.6 Siad ugięty. Stopy zgięte 
podeszwowo, palce oparte na 
woreczkach pięty uniesione nad 
podłogę. Prostowanie nóg z 
wysuwaniem woreczków w przód bez 
dotykania piętami podłogi

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

Wykonujemy         
6-10 powtórzeń 
każdego ćwiczenia

Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych.



Wtorek 26.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

DZIEŃ MAMY

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 ustalamy datę dzienną.

Szybko przypomnij z rodzicami 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 dwudziesty szósty maja. Pamiętasz liczbę 26? Napisz ją poniżej kilka

razy:

26……………………………………………………………………………………………

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   WTOREK   26   MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

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



3. Dziś jest DZIEŃ MAMY! Jedno z najważniejszych i najpiękniejszych świąt.

Dlatego dziś mam dla Ciebie tylko trzy proste zadania:

Pierwsze:  wydrukuj  obrazek  z  następnej  strony  i  pięknie  go  pokoloruj  dla

swojej Mamy. Koloruj STARANNIE – to jest przecież prezent dla Mamy.

Drugie: pod obrazkiem napisz słowa MOJA MAMA JEST NAJLEPSZA. Znasz

już  wszystkie  litery,  więc  możesz  napisać  CAŁKOWICIE  SAMODZIELNIE.

Najpierw przećwicz  sobie  na tej  kartce,  a  potem DOKŁADNIE I  STARANNIE

napisz pod obrazkiem. Pamiętaj: to, że będziesz pisać SAMODZIELNIE, jest dla

Twojej Mamy najpiękniejszym prezentem. 

MOJA MAMA 

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

JEST  NAJLEPSZA

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

Trzecie i najważniejsze: idź z Mamą do kawiarni na lody albo ciastka. Jeśli nie

ma takiej możliwości, zróbcie sobie słodką ucztę w domu. Miłej zabawy!





Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: woreczek, piłka, szarfa-taśma.

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 – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności

Ćw. 1 Toczący pień. Dziecko leży na 
podłodze z wyprostowanymi i złączonymi 
nogami i RR w górze .Dziecko przetacza się 
raz w lewa stronę raz w prawa stronę.

Ćw. 2 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w 
przysiadzie. Trzymając się kolan przetaczają 
się na plecy, a następnie starają się wrócić do
przysiadu.

Ćw. 3 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)

Ćw. 4 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie 
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara się 
nie zostać trafionym piłką unosząc biodra

Ćw.5 Rzut woreczka za siebie. Dziecko 
siedzi w siadzie prostym. Palcami stóp 
trzymają woreczek i wykonują przetoczenie 
do leżenia na plecach z jednoczesnym 
uniesieniem nóg do pionu rzutem woreczka.

Ćw.6 Taniec na kocyku.
Dziecko stoi na kocyku. 
Poprzez szybkie skręty tułowia
przesuwa się do przodu.

Ćw.7 Dziecko odbija piłkę od 
podłogi i przebiega pod nią.

Ćw.8 Dziecko przekłada piłkę 
z ręki do reki tak, aby krążyła 
wokół bioder( w L i P stronę )

Ćwiczenia oddechowe
Ćw. Siedzimy w siadzie 
skrzyżnym „po turecku”. 
Dziecko wykonuje wdech 
nosem, a następnie silnie 
dmucha na szarfę.

Wykonujemy 6 - 8
powtórzeń 
każdego 
ćwiczenia 

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka.

 



Kółko plastyczne:

Temat: „Kamienne stworki”- wykorzystanie kamienia - materiału
przyrodniczego.

Wskazówki dla rodziców i dzieci:
Zadaniem dzieci jest wyszukanie na spacerze ładnych, gładkich kamieni, a następnie
wykonanie zabawnych stworków. Rodziców proszę o przeczytanie dzieciom tekstu
i pomoc w zgromadzeniu materiałów plastycznych.
Poszukiwanie ładnych kamieni do pomalowania to już może być fajna zabawa dla
waszych dzieci. Oprócz kamieni można też malować puste muszelki po ślimakach,
szyszki.
A więc potrzebować będziecie:
- ładne, gładkie kamienie
- farby plakatowe
- pisaki
- mogą przydać się też oczka samoprzylepne.

Rodziców  lub  dziadków  proszę,  aby  spróbowali  się  pobawić  ze  swoimi  dziećmi
w  malowanie  kamieni-  to  świetna  zabawa.  Możecie  nadawać  imiona  swoim
stworkom, bawić się nimi lub włożyć do doniczek z kwiatami - będą piękną ozdobą.
Taki piękny kamień może być prezentem dla mamy na szczęście.
Drodzy rodzice! Wasze dzieci pomalują większe powierzchnie, natomiast szczegóły
tj.  oczy,  buźkę  trzeba  będzie  pomóc  domalować  zwłaszcza  Kindze  i  Kubusiowi.
Proszę Was o pomoc. Jak je pomalować, zależy od was. Prace tego typu świetnie
wykonuje się w ogrodzie.  Oto kilka propozycji. Gotowe prace dla utrwalenia można
dodatkowo polakierować. 

  
Zróbcie zdjęcia swoich prac, wyślijcie je do swojego pana, on mi pokaże wasze 
dzieła. 

Życzę udanej zabawy!



Środa 27.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

KOCHAM MOJĄ MAMĘ

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, jak zwykle, data! Musisz

dobrze umieć ustalać datę dzienną, to bardzo potrzebne w codziennym życiu!

Szybko przypomnij z rodzicami 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 dwudziesty siódmy maja. Pamiętasz liczbę 27? Napisz ją poniżej kilka

razy:

27……………………………………………………………………………………………

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   ŚRODA   27   MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

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



2.  Przeczytaj  z  Rodzicami  tekst,  który  już  raz  czytaliśmy  i  omawialiśmy

w poniedziałek.  Ponieważ go znasz, będzie Ci na pewno łatwiej! Gdy już go

przeczytasz, zastanów się dokładnie i powiedz, za co jeszcze kochasz Mamę.

Bo  to,  o  czym  mówi  tekst,  to  na  pewno  nie  wszystko.  Przecież  Mama  to

najwspanialsza osoba na świecie, więc na pewno jest jeszcze wiele rzeczy, za

które Ją kochasz i za które jesteś jej wdzięczny. Kinga i Mała Klaudia niech

opowiadają z wykorzystaniem swoich komunikatorów komputerowych.

3. Kiedy już wybierzesz tych kilka rzeczy albo spraw, za które jesteś wdzięczny

Mamie, poszukaj na internecie zdjęć, które ilustrują je rzeczy – tylko pamiętaj:

szukaj  SAMODZIELNIE,  to  Ty  masz  wpisywać hasła  w wyszukiwarkę,  a  nie

Rodzice. Oni mogą Ci tylko pomóc, jeśli nie znasz jakiejś litery. To nie musi być

dużo  wyrazów:  trzy  albo  cztery  wystarczą.  Gdy już  znajdziesz  odpowiednie

zdjęcia, wydrukuj je, wytnij i wklej poniżej na tej kartce. Jeśli chcesz, możesz je

podpisać, ale to nie jest obowiązkowe.



Religia:

Temat: ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł,

obiecał swoim uczniom, że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś,

kto będzie ich Pocieszycielem.

Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało

miejsce wielkie wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego.

Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się

prześladowań ze strony ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali

na to, co wydarzy się dalej.

Zobaczcie co się wtedy wydarzyło:

https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I

Znaki Ducha Świętego

   

         Gołębica                                   Ogień                                  Wiatr

Duch Święty przyszedł  do apostołów, kiedy czuli  się samotni  i  zagubieni.  On ich
pocieszył i sprawił, że poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy
Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli
już  sami.  Również  do  każdego  z  nas  przyszedł  Duch  Święty  ze  swoją  miłością
i darami. Stało się to podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia
stawali się lepsi i dodaje nam odwagi.
Zachęcam Was, abyście zaśpiewali  piosenkę o Duchu Świętym i  pomodlili  się jej

słowami:

https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g

https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g
https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I


Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: poduszka, 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 – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie 
umiejętności i 
doskonalenie 
sprawności

Ćw.1 Wymachy PN i LN w przód i tył 
stojąc na poduszce

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

 
Ćw.3 Toczenie piłki wokół dysku 
(poduszki).

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.)

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.

Wykonujemy 
4- 6 powtórzeń
każdego 
ćwiczenia .

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



Czwartek 28.05.2020

Temat ośrodka dziennego:

JAK MOGĘ POMAGAĆ MAMIE

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! Najpierw, jak zwykle, data. Wiem, że wydaje

Ci się to nudne – tak codziennie ustalać i zapisywać datę. Ale ja kolejny raz

przypominam: bez tej umiejętności będzie Ci trudno w dorosłym życiu. Dlatego

nie narzekamy, tylko do roboty!

Szybko przypomnij z rodzicami 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 dwudziesty maja. Pamiętasz liczbę 20? Napisz ją poniżej kilka razy:

28……………………………………………………………………………………………

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   CZWARTEK   28   MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

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



2.  Dotąd, przez wszystkie dni tygodnia mówiliśmy o naszych Mamach: o tym,

co dla nas robią, jakie są i dlaczego je kochamy.

Dziś przyszedł czas na to, by porozmawiać o tym, jak Ty możesz okazać miłość

swojej Mamie. Pamiętaj, nie chodzi tylko o to, żeby Jej mówić KOCHAM CIĘ,

przytulać się do niej i czasem przynieść jej kwiatka. To też jest ważne, ale to nie

wystarczy.  Trzeba  zrobić  coś  więcej  –  trzeba  pomagać  Mamie  w  pracach

domowych. Zastanów się dobrze, jak możemy pomagać Mamie. Porozmawiaj

o  tym  z  Twoją  Mamą.  A  potem  zapisz  nazwy  czynności,  które  możesz

wykonywać.  Oczywiście,  nie  wszystko  dasz  radę  zrobić  samodzielnie,  ale

wystarczy, jeśli choć trochę pomożesz. Na przykład – jeśli nie możesz zamiatać

podłogi, to przecież możesz zetrzeć okruchy ze stołu. Zawsze się znajdzie coś,

co potrafisz zrobić. Wyszukaj sześć takich czynności i zapisz ich nazwy.

1. ………………………………………..………...…    

2. ………………………...……………………………

3. ………………………………...……………………   

  

4. …………………………...…………………………

5. ……………………………...…...………………….    

6. ……………………………..…...……………………. 

3. Na kolejnych dwóch stronach masz karty pracy. Wydrukuj je. Wytnij napisy

z nazwami czynności, w których możesz pomagać Mamie. Przeczytaj te napisy

– samodzielnie lub z pomocą. A potem przyklej je pod odpowiednim obrazkiem.

Pokoloruj obrazki. To wszystko na dzisiaj! 







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 Uwagi

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

RR- ramiona

L- lewa strona

P- prawa strona

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.

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki

do reki tak, aby krążyła wokół 

bioder( w L i P stronę ).

Ćw.5  Dziecko staje w rozkroku i 

robi skłon w przód i rzuca piłkę 

miedzy swoimi nogami do partnera 

lub o ścianę.

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.

Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi 

nogami. Dziecko wew. częścią stóp 

łapię piłkę i podrzuca wysoko do 

góry.

Ćwiczenie oddechowe

Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko 

wykonuje wdech nosem, a następnie 

silnie dmucha na szarfę.

Pw. – pozycja 

wyjściowa

PR –prawa ręka

LR-lewa ręka

LN – lewa noga

PN - prawa noga

Wykonujemy 6-10 

powtórzeń każdego

ćwiczenia

Bibliografia: Owczarek S. Gimnastyka przedszkolaka.



Piątek 29.05.2020
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. Cześć, rozpoczynamy nowy dzień pracy. Najpierw ustalamy datę dzienną.

Szybko przypomnij z rodzicami 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 dwudziesty szósty maja. Pamiętasz liczbę 29? Napisz ją poniżej kilka

razy:

29……………………………………………………………………………………………

A teraz napisz  całą  dzisiejszą datę  (uwaga dla  Rodziców:  uczeń pisze datę

w formie następującej:  WIOSNA   WTOREK   29   MAJA):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Teraz rozwiąż dwa zadania z treścią, które znajdziesz na kolejnych stronach.

3. I na koniec jeszcze jedno, miłe zadanie: narysuj (albo namaluj, albo wyklej

plasteliną – jak chcesz) obrazek zatytułowany MOJA MAMA.



Przeczytaj 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 kwiatów, ile jest opisanych w tekście (uwaga

dla  Rodziców:  po  lewej  stronie  kartki  7,  po  prawej  4). Potem  zapisz  nad

kropkami równanie – cyfry i  znaki,  policz wszystkie kwiaty i  na dole napisz

odpowiedź.  Pełnym zdaniem!  (Uwaga dla Rodziców: piszemy zdanie RAZEM

DALI MAMIE 11 KWIATÓW).

ULA  i ALA  ZBiERAJĄ KWiATY DLA  MAMY.

ULA ZEBRAŁA  SiEDEM,  A ALA  CZTERY.  iLE

KWiATÓW DADZĄ MAMiE? 
Teraz rysujemy kwiaty.

Teraz piszemy równanie.

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

Odpowiedź: ………………………………………………………

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



Przeczytaj 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 ciastek, ile jest opisanych w tekście, później

skreśl tyle, ile zostało zjedzonych. Potem zapisz nad kropkami równanie – cyfry

i znaki, policz wszystkie kwiaty i na dole napisz odpowiedź. Pełnym zdaniem!

(Uwaga dla Rodziców: piszemy zdanie DLA ADAMA ZOSTAŁO 5 CIASTEK).

MAMA UPiEKŁA  Z OKAZJi DNiA MAMY

PiĘTNAŚCiE  CiASTEK  DLA SWOiCH DZiECi.

iZA  i JOLA ZJADŁY DZiESiĘĆ.  iLE  ZOSTAŁO

DLA ADAMA, GDY WRÓCi DO DOMU? 
Teraz rysujemy i skreślamy ciastka.

Teraz piszemy równanie.

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

Odpowiedź: ………………………………………………………

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



Materiały indywidualne

Jakub B.
Terapia ruchowa:

Propozycje ćwiczeń:

1. Przewracanie się z prawej strony na lewą, z lewej na prawą.
2. Masowanie rąk i stóp różnymi gąbkami, szczotkami .
3. Podejmowanie  prób  prostowania  i  zginania  kończyn  dolnych  i  górnych

w pozycji leżenia na plecach.

Kinga M.
Terapia ruchowa:

Propozycje ćwiczeń:

1.  Zginanie  i  prostowanie kończyn dolnych i  górnych w pozycji  leżenia  na
plecach.
2. Masowanie rąk i stóp różnymi gąbkami, szczotkami.
3. Wstawanie i siadanie na krzesło z pomocą.

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.

Jakub B., Klaudia Ba.
Rewalidacja indywidualna:

Temat:  Jacy  jesteśmy.  Literki  też  mają  swoje  charakterki.  Ćwiczenia
interaktywne.

Witajcie!  Na  dzisiejsze  zajęcia  będzie  nam  potrzebny  komputer  z  dostępem  do

internetu. Znalazłam dla Was ciekawą zabawę! I tutaj  proszę Rodzica, aby czytał

instrukcję  Dziecku,  a  Dziecko powoli  i  z  rozmysłem wykonywało  polecenia.  Miłej

zabawy! Zaczynamy!!!

1. Proszę uruchomić komputer i  internet i  wyszukiwarce odnaleźć i  uruchomić

stronę:

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.

3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w serduszko.

4. Polecenia dla Dziecka:

                  - Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.

                   „Zakręcone litery”.

5. Przejdź  do  następnej  strony  kliknij  w  postać  małej  dziewczynki  w  lewym

dolnym rogu i posłuchaj co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Gdzie jest

żyrafa?” klikając w głośniczek.

6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w głośniczek i odsłuchaj jak brzmi polski

alfabet. Powtarzaj wszystkie literki za głosem z komputera.

7. Przejdź  do  następnej  strony.  Kliknij  w  ruchomą  kostkę  i  załaduj  zadanie.

Posłuchaj zadania i postaraj się je wykonać poprawnie. Zamknij kartę i przejdź

do następnego zadania.

8. Uruchom  kostkę  aby  załadować  zadanie.  Zamknij  kartę  i  przejdź  do

następnego zadania.

9. Odsłuchaj klikając w głośniczek.

Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach.

Pracuj dzielnie!

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1


Klaudia Brz., Kinga M., Jakub B., Dawid D.

Logopedia:

Ćwiczenia wspomagające pracę artykulatorów oraz wprowadzenie do
wypowiadania u dzieci słabo mówiących i prawidłowego utrwalania głosek

 T, D, N u dzieci mówiących.

Najpierw proszę poćwiczyć język i narządy do wypowiadania głosek oraz stosowania

poprawnego u dzieci mówiących posługiwania się w zdaniach głoskami T, D, N.

Dla dzieci mówiących i niemówiących - proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczymy

pokazując ruchy narządów - dziecko naśladuje.

Otwieramy szeroko usta i  czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze od

prawej  do  lewej  strony  i  odwrotnie,  dokładnie  dotykając  każdego  zęba  językiem

i pamiętając o szeroko otwartych ustach.

Kolejne ćwiczenie to „wypychanie” czubkiem języka od wewnątrz górnych zębów,

ćwiczenie wykonujemy kilkanaście razy oczywiście przy szeroko otwartych ustach.

Kolejne ćwiczenie - „myjemy” górne zęby czubkiem języka od lewej strony do prawej

i odwrotnie od prawej do lewej pamiętając o otwartych ustach.

Kolejne ćwiczenie to „mycie” górnych zębów czubkiem języka od zewnętrznej strony

od  lewej  do  prawej  i  od  prawej  do  lewej  strony  kilkanaście  razy  –  usta  otwarte

szeroko.

Każde z tych ćwiczeń wykonujemy kilkanaście razy, co najmniej 3 razy dziennie.

Te proste ćwiczenia powodują, że po jakimś czasie głoski powyższe pojawiają się

u  dzieci  słabo mówiących,  a  u dzieci  mówiących utrwala  się  poprawna wymowa

w sylabach, wyrazach i zdaniach.

Jeśli  chodzi  o  dzieci  niemówiące i  te,  które  nie  mają  dobrej  ruchomości  aparatu

artykulacyjnego bardzo proszę zakupić szczoteczkę tzw. dwufazową - są wszędzie,

to te,  które mają z jednej strony włosie,  z drugiej  gumkę z wypustkami do mycia

i masowania języka oraz czyszczenia.

Taką szczoteczką okrężnymi ruchami masujemy język dziecku kilka razy dziennie,

następnie próbujemy podnosić język wspomagając szczoteczką lub własnym palcem

/dobrze umytym/ do góry – kilkakrotnie, następnie dziecko odpoczywa. Aby maluch

nas nie ugryzł, proszę wcisnąć drugą ręką palec w policzek, aby dostał się pomiędzy

zęby - i wtedy jest pewność, że dziecko nas nie ugryzie. To wydaje się trudne, ale

musimy masować język - a nie każde dziecko da sobie wprowadzić szczoteczkę lub

palec, by pionizować język. To bardzo ważne ćwiczenie dla ruchomości aparatu. Te

ćwiczenia proszę wykonywać codziennie kilka razy, minimum 3 razy dziennie.

Twardochleb Zofia



Klaudia Brz.
AAC:

STYMULACJA  LEWOPÓŁKULOWA - SAMOGŁOSKI I KOLORY

DROGI  RODZICU! -  PROSZĘ,  PRZYKLEJ  NA  KARTCE  PAPIERU  A  3-KOLOROWE
KWADRATY JAK NA RYSUNKU. (JEŚLI NIE MASZ ,MOŻE BYĆ PŁACHTA DUŻEJ GAZETY).
USIĄDŹ NAPRZECIWKO DZIECKA. DOTYKAJ KWADRATY I NAZYWAJ KOLORY KOLEJNO  PO
SWOJEJ  STRONIE  I  ZACHĘCAJ  DZIECKO  ,  ABY  WYKONYWAŁO  TO  SAMO  PO  SWOJEJ
STRONIE,  CZYLI  DOTYKAŁO  TAKIEGO  SAMEGO  KWADRATU.  KIEDY  DZIECKO  BĘDZIE
WYKONYWAĆ ĆWICZENIE PŁYNNIE, BEZ POMYŁEK, ZAMIEŃ KOLOROWE KWADRATY NA
BIAŁE I  WPISZ DO NICH SAMOGŁOSKI.  WYKONAJCIE TO ĆWICZENIE Z SAMOGŁOSKAMI
TAK  SAMO,  JAK  WCZEŚNIEJ  Z  KOLORAMI  -  RODZIC  POKAZUJE  SAMOGŁOSKĘ,
WYPOWIADA JĄ, DZIECKO ODSZUKUJE TAKĄ SAMĄ I POWTARZA

 

RODZIC

DZIECKO

ĘUA I E O Y Ą

RO



Kinga M.

AAC: 

Wyszukiwanie sekwencji liter według kodu

DROGI RODZICU!
NARYSUJ, PROSZĘ, DZIECKU TABELKĘ JAK PONIŻEJ. WYZNACZ ”DROGĘ” ZA POMOCĄ WIELKICH LITER, KTÓRE
TWORZĄ  SEKWENCJĘ  GŁOSEK  -AUI-  (JAK  NA  RYSUNKU).  NASTĘPNIE  TYM  SAMYM  KOLOREM  I  WIELKOŚCIĄ
DOPISZ  INNE  SAMOGŁOSKI/LITERY  W  PUSTYCH  POLACH.  NIE  ZAZNACZAJ  WYZNACZONEJ  DROGI  W  JAKIŚ
SZCZEGÓLNY  SPOSÓB.  TA  DROGA  NIE  POWINNA  BYĆ  WIDOCZNA  NA  TLE  POZOSTAŁYCH  SAMOGŁOSEK.
ZADANIEM DZIECKA JEST ODNALEŹĆ DROGĘ PROWADZĄCĄ Z GÓRY NA DÓŁ KIERUJĄC SIĘ TYLKO KODEM A-U-I,
KTÓRY  ZAZNACZY  WYBRANYM  KOLOREM  KREDKI.  W  NIEBIESKICH  KWADRACIKACH  NARYSUJ,  WKLEJ  LUB
POŁÓŻ OBRAZKI (PRZEDMIOTY), MIĘDZY KTÓRYMI ZACHODZI RELACJA, NP. PSZCZÓŁKA - UL, MOTYLEK - KWIAT,
PTASZEK – GNIAZDO. INNYM RAZEM MOŻNA ZMIENIĆ LITERY I ICH LICZBĘ.
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Jakub B., Antoni K.

Rewalidacja: 
 
1. Rodzicu proszę, odczytaj polecenie dziecku. Poprawnie nazwij zwierzęta leśne,
podziel wyrazy na sylaby klaszcząc w ręce. Odpowiedz pełnym zdaniem na poniższe
pytania.

OLEK JEST W
LESIE.CHŁOPIEC JEST
CICHO,
BO W LESIE
MIESZKAJĄ
ZWIERZĘTA.
OLEK WIDZI RUDEGO
LISA.
TAM JEST DZIĘCIOŁ!
ON STUKA W DRZEWO.
TERAZ OLEK IDZIE
OBOK DUŻEGO
MROWISKA.
O! MRÓWKA! JAKA
ONA JEST MAŁA!

                                                                             LAS

CICHO                                  

                                                                                                                               MROWISKO

LIS                              DZIĘCIOŁ        MRÓWKA
LIS                              DZIĘ-CIOŁ    MRÓW-KA        

- gdzie był Olek?
- dlaczego Olek w lesie jest cicho
- powiedz jak wygląda lis?
- powiedz jak wygląda dzięcioł?
- kto mieszka w mrowisku?



Antoni K.
Rewalidacja: 

1.  Rodzicu  proszę,  odczytaj  dziecku  krótkie  wierszyki  Jana  Brzechwy  polecenie.
Zadaniem dziecka jest wykonać ilustrację do wierszyka.

LIS
Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon - to mój spadek,
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł. 

DZIK
Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo szybko zmyka.

2.  Rodzicu  proszę,  odczytaj  dziecku  polecenie.  Wykonaj  działania  dodawania
i odejmowania.
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