01-05.06.2020
Temat ośrodka tygodniowego:

„CO ZA MIESIĄC!”;
WPROWADZENIE LITERY „C”
Szanowni Rodzice! Jeśli zauważacie Państwo, że wiele
zadań w tym tygodniu przypomina te, które robiliście
z dziećmi podczas wprowadzania liter „H”, „N” i „R” 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. Proszę mi wierzyć – TO
DZIAŁA!

Poniedziałek 01.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

PIOSENKA „CO ZA MIESIĄC!”;
WPROWADZENIE LITERY „C”
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 kreatywność:
1. Witaj pod długiej majówce! Mam nadzieję, że wszyscy porządnie wypoczęli
– i Ty i Twoi Rodzice - bo w tym tygodniu znowu czeka nas dużo pracy.
Będziemy poznawali nową literkę. Ale najpierw szybko przypomnij sobie
z Rodzicami i wymień po kolei nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
Dziś rozpoczyna się nowy miesiąc. Czy wiesz, jak on się nazywa? Oczywiście,
to CZERWiEC! Nie znasz jeszcze pierwszej i ostatniej litery w tym słowie
– będziemy ją poznawać właśnie w tym tygodniu. Na razie Rodzice pomogą Ci
ją napisać. Dlatego z ich pomocą napisz poniżej trzy razy wyraz CZERW iEC:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest pierwszy dzień czerwca. Pamiętasz cyfrę 1? Napisz ją kilka razy:

1 …………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA):

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

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
2. Uwaga, zaczynamy poznawać nową literę! Najpierw posłuchaj uważnie
tekstu piosenki czytanego przez Rodzica (uwaga dla Rodzica – proszę czytać
powoli, sylabami, z wyraźnym rytmem na dwa). Niech Rodzic kilka razy
przeczyta Ci te słowa i razem wyklaskujcie rytm piosenki na dwa.

CO ZA MIESIĄC!
CUDNIE, CIEPŁO!
CO TY NA TO
MAMO, TATO?
CO ZA MIESIĄC!
MIESIĄC CZERWIEC!
CORAZ BLIŻEJ
NAS JEST LATO!
3. Powiedz, o czym jest ta piosenka. Czy rozumiesz wszystkie słowa piosenki?
Przypomnij po kolei nazwy miesięcy przed czerwcem. Policz, którym
miesiącem roku jest czerwiec?
4. Jaką literę słyszysz najczęściej w piosence „CO ZA MIESIĄC!”? W tym
tygodniu poznamy właśnie literkę C. Posłuchaj uważnie jeszcze raz tekstu
piosenki: niech Rodzic czyta Ci po kolei słowa, a Ty powiedz, czy w tym słowie
słychać czy nie słychać literkę C. Na następnej stronie widać dużą literę C.
Przyjrzyj się jej, a potem wróć do tekstu powyżej i zaznacz w nim wszystkie
litery C – możesz je na przykład otoczyć kółkiem, albo podkreślić.

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
5. Razem z Rodzicem mów słowa piosenki i w ich rytm pisz na szablonie literkę
C: najpierw kilka razy palcem, a potem kredką albo długopisem (uwaga dla
Rodzica – koniecznie należy pisać począwszy od górnej końcówki).

C

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
6. A teraz napisz po śladzie, też w rytm piosenki na trzy, mniejszą literkę
(uwaga dla Rodziców – proszę pamiętać o sposobie pisania!). Przypomnij –
jaka to litera?

CCC
CCC

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

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

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

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

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

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

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

Ćw.3 Wielbłądy .Dziecko chodzi po
pokoju na czworakach.
Ćw. 7 Dziecko siedzi w rozkroku. Wykonuje
skręt T w prawo kładzie piłkę za swoimi
plecami i robi skłon T w lewo z zabiera piłkę.
(raz w L raz w P)

Ćw.4 Dziecko w klęku podpartym
przetacza pikę czołem po pokoju.
Ćwiczenia oddechowe
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma piórko w
dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na
piórko ,aby to utrzymywało się jak najdłużej w
powietrzu.

S. Owczarek – Gimnastyka Przedszkolaka.

Wykonujemy 4-6
powtórzeń każdego
ćwiczenia

Wtorek 02.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

Utrwalenie znajomości litery „C”
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 kreatywność:
1. Czy pamiętasz, jaką literę wczoraj poznaliśmy? Jeśli nie, powiedz jeszcze raz
z Rodzicami słowa piosenki. Teraz już pamiętasz? Tak, to litera C. A pamiętasz,
dlaczego poznaliśmy tę literkę? (Uwaga dla Rodziców – trzeba ewentualnie
naprowadzić dziecko na to, by udzieliło odpowiedzi, że to z powodu
rozpoczynającego się czerwca, niedalekiego lata i zbliżających się wakacji).
Tak, bo zaczął się nowy miesiąc – czerwiec, i już niedługo będzie lato
i wakacje! Zapisz te słowa. Kinga i Mała Klaudia dodatkowo niech zrobią
odpowiednie obrazki w swoich komunikatorach komputerowych:

CZERWiEC ………………………………………………………………………...
LATO ……………………………………………………………………………………...
WAKACJE ………………………………………………………………….……….
2. To teraz dzisiejsza data! Słowo CZERWIEC już przećwiczyłeś, pora na resztę.
Dziś jest drugi dzień czerwca. Pamiętasz cyfrę 2? Napisz ją kilka razy:

2 …………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA WTOREK 2 CZERWCA):

…………………………………………………………………………………………………

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
2. Przypomnij: jaka to litera? Napisz ją po śladzie.

CCCCCC
3. A teraz pisz już sam (sama)! Tak jak potrafisz, wielkość literek jest obojętna,
ważny jest kształt! Niech Rodzice nie pomagają Ci za bardzo, a najlepiej wcale.
Wypełnij literkami tę kartkę do końca.

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
4. A teraz uwaga! Pisz literę C sam (sama), ale staraj się trzymać w linii. Napisz
tak 4 linijki.

C
C
C
C

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: woreczki; 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; Skip A ; Skip C; 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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Przysiad z piłką. Stań z szeroko rozstawionymi stopami, trzymając obiema rękami piłkę
przed sobą. Kucnij i opuść piłkę lekarską na podłogę. Wróć do pozycji początkowej i piłkę nad
głowę.

Ćw.2 Marsz w miejscu z woreczkami w dłoniach.

Ćw.3 Wznos piłki nad głowę. Unieś piłkę po przekątnej nad głową w prawo, prostując ramiona,
jednocześnie rozkładając lewą nogę na bok. Opuść do pozycji początkowej. P i L.

Ćw.4 Skłon tułowia w przód z jednoczesnym uniesieniem nogi( L lub P).W dłoniach trzymamy
woreczki.

Ćw.5 Naprzemienne unoszenie kolan z wznosem RR w bok.

Ćw.6 Podpór przodem. Wypchnięcie bioder w górę (wytrzymujemy 3 sek).

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

Wykonujemy 6-10
powtórzeń każdego
ćwiczenia

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

Środa 03.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

Utrwalenie znajomości litery „C”
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. Zaczniemy, jak zwykle, od daty. Przypomnij z Rodzicami i wymień po kolei
nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
Pamiętasz, jaki miesiąc rozpoczął się kilka dni temu? Oczywiście, to
CZERWiEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz – znasz już WSZYSTKIE litery:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest trzeci dzień czerwca. Pamiętasz cyferkę 3? Napisz ją kilka razy:

3 …………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA ŚRODA 3 CZERWCA):

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

2. Czy pamiętasz, jaką literkę poznajemy w tym tygodniu? Oczywiście, literę C.
Przypomnij sobie wraz z Rodzicami piosenkę „CO ZA MIESIĄC!”: śpiewajcie ją,
wyklaszczcie i porozmawiajcie, o czym jest ta piosenka.

3. Te litery już znasz. Przeczytaj je. (Uwaga dla Rodziców: czytamy na dwa
sposoby; najpierw Państwo mówią literę, a dziecko ją pokazuje, potem
Państwo wskazują literę a dziecko ją czyta).

A O E U i
4. Teraz przeczytaj sylaby złożone z nowej litery R i z tych literek. (Uwaga dla
Rodziców: czytamy na dwa sposoby, tak jak w poprzednim zadaniu; proszę
zauważyć, że ani tutaj, ani nigdzie dalej, w ciągu całego tygodnia, nie będziemy
czytać sylaby „Ci” - to oczywiście dlatego, że ma ona inną wymowę i na razie
nie będziemy dziecku tego mieszać; dwuznakami zajmiemy się w przyszłym
roku szkolnym, gdy pozna już wszystkie litery).

RA RO
RE RU

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
5. A teraz napisz po dwóch linijkach każdej z przeczytanych wcześniej sylab.

CA
CA
CO
CO
CU
CU
CE
CE

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…..………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
6. Wyszukaj sam, albo z pomocą Rodziców, cztery przedmioty, których nazwy
zaczynają się na literę C. Znajdź ich zdjęcia na internecie – SAMODZIELNIE (to
bardzo ważne!) wpisuj ich nazwę w przeglądarce – wydrukuj i wklej na tej
stronie, a pod spodem napisz odpowiednie wyrazy (uwaga dla Rodziców: jeśli
nie można wydrukować fotografii, niech Państwo narysują ten przedmiot; nie
musi być piękny:), ważne, by wiadomo było, o co chodzi). Jeśli w wyrazie jest
litera, której nie znasz, Rodzic na pewno napisze Ci ją ołówkiem, a Ty
poprawisz ją po śladzie! I to tyle pracy na dzisiaj.

………………………………………

………………………………………….

………………………………………

………………………………………….

Religia:
TEMAT: TRÓJCA ŚWIĘTA – „W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO”
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!
Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się
człowiekiem, i Ducha Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę Świętą. Zapamiętajcie tę
ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży
i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby
Boskie nazywamy Trójcą Świętą.
Proszę Was dzieci abyście starannie wykonały znak krzyża
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
W tej modlitwie zwracamy się do Boga, pozdrawiając Ojca-Stworzyciela, Jezusa,
który dla nas stał się człowiekiem, i Ducha Świętego. Wszystkie te trzy Osoby są
Bogiem, który się nami opiekuje i do którego modlimy się.
– Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?
1. dał nam cały świat
2. posłał na ziemię Pana Jezusa
3. jest najlepszym Ojcem
– Co robi dla nas Pan Jezus?
1. umarł za nas na krzyżu
2. karmi nas swoim Ciałem
3. uczy nas przez kapłanów i przebacza nam grzechy
4. umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej
– Co czyni dla nas Duch Święty?
1. jest z nami w Kościele
2. oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa
3. daje nam siły do życia dobrocią i miłością
Obejrzyj film przedstawiający Trójcę Świętą:
https://www.youtube.com/watch?v=JcZ8tFY-jDs

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczeń wykonuje 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
Rozgrzewka

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

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

Kształtowanie
Ćw. 1 Toczący pień. Dziecko leży na podłodze Ćw.6 Taniec na kocyku.
umiejętności i
z wyprostowanymi i złączonymi nogami i RR
Dziecko stoi na kocyku. Poprzez szybkie
doskonalenie sprawności w górze .Dziecko przetacza się raz w lewa
skręty tułowia przesuwa się do przodu.
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.7 Dziecko odbija piłkę od podłogi i
przebiega pod nią.

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

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka.

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

Czwartek 04.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

DRZEWKO SYLABOWE
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 jak zwykle, od ustalenia daty. To bardzo ważna
rzecz, bo musisz się znać na kalendarzu. Przypomnij z Rodzicami i wymień po
kolei nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
Pamiętasz, jaki miesiąc rozpoczął się kilka dni temu? Oczywiście, to
CZERWiEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest czwarty dzień czerwca. Pamiętasz cyferkę 4? Napisz ją kilka razy:

4 …………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA CZWARTEK 4 CZERWCA):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przy okazji przypomnimy sobie szybciutko wszystkie cyferki. Pokazuj je po
kolei i mów, co to za cyferka. Uwaga! One nie są ułożone we właściwej
kolejności, więc nie mów z pamięci! Małą Klaudię i Kingę Rodzice pytają po
kolei: „Czy to jest…?”, a dziewczynki odpowiadają TAK lub NIE.

5

9

4

2

8

10

3

1

6

7

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
3. Teraz zrobimy drzewko sylabowe. Wiesz, jak je robić, bo wiele razy wykonywaliśmy je
w klasie, choć dziś zrobimy je trochę inaczej. Pod drzewkiem napisz dużą literę C. Potem
przygotuj małe fotografie rzeczy zaczynających się na literę C (najlepiej ściągnięte z internetu
– mogą być te same, które znalazłeś wczoraj, jeśli pierwsze sylaby pasują; jeśli nie, poszukaj
innych) i wklej je na końcówkach „gałązek” drzewka od lewej do prawej w takiej kolejności: CA
– CU - CO – CE. Obok napisz oczywiście te sylaby. Pokoloruj drzewko.

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

Stefaniak T. – Atlas ćwiczeń siłowych.

Piątek 05.06.2020
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 wczoraj. Myślę, że już w ogóle nie
będziesz mieć problemów z tym zadaniem!
Przypomnij z Rodzicami i wymień po kolei nazwy pór roku, miesięcy i dni
tygodnia.
Pamiętasz, jaki miesiąc rozpoczął się kilka dni temu? Oczywiście, to
CZERWiEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest piąty dzień czerwca. Pamiętasz cyferkę 5? Napisz ją poniżej kilka razy:

5 …………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA PIĄTEK 5 CZERWCA):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Gdy zrobisz już to zadanie, przejdź do kolejnej strony. Napisz, dla
przypomnienia, dwie linijki z literą C, a potem po jednej linijce z każdą z sylab.
A później jeszcze po jednej linijce z wyrazami, które zaczynają się na C. Ale
najpierw przeczytaj te wyrazy!

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

C
C

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

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

CA
CE

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

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

CO
CU

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

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

CENA
CUDA
COFA

………………………………….…………………………………………………

……………………………………...………………………………………………

……………………………………...………………………………………………

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie skanu
3. Kolejne proste zadanie: wróć do lekcji poniedziałkowej. Przeczytaj
z Rodzicem tekst piosenki, a potem zapisz ją na tej kartce. Jak zwykle – litery,
których nie znasz (są to już tylko litery D, G, Ł, Y) napiszą Ci ołówkiem Rodzice,
a Ty poprawisz po śladzie. Podkreśl wszystkie litery C, które napiszesz
w tekście.
4. I, już zupełnie na koniec, wykonaj dowolną techniką obrazek pod tytułem
„NADCHODZI LATO”. Dziękuję za cały tydzień pracy!

Materiały indywidualne
Jakub B.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
5. Przekładanie dowolnego przyboru pod ugiętymi kolanami w leżeniu na
plecach.
6. Kąpiele z wykorzystaniem gąbek o rozmaitej fakturze.

Kinga M.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Przekładanie dowolnego przyboru pod ugiętymi kolanami w leżeniu na
plecach.
2. Ruchy naprzemienne nóg podczas leżenia na plecach: w górę, w dół, w lewo,
w prawo

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

4. Zakończenie zajęć:
Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie piosenki. W momencie, gdy
„jeśli…, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę
poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie piosenki
klaskając w dłonie.

Klaudia Ba., Jakub B.
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Nasze rodziny. Rodzina. 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 w wyszukiwarce odnaleźć oraz
uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w jarzębinę .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
”Wehikuł czasu”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym
dolnym rogu i posłuchaj co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Dom
rodzinny” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Obejrzyj ilustrację i postaraj się samodzielnie
odczytać wyrazy wypisane na tablicy.
7. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie.
Posłuchaj zadania i postaraj się je wykonać poprawnie. To trudne zadanie.
Poproś o pomoc Rodzica, jeśli samodzielnie nie potrafisz go wykonać.
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!

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

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

Kinga M.
AAC:
KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI FONOLOGICZNEJ - RYMY

DROGI RODZICU ! PRZYGOTUJ DZIECKU DWA LIZAKI, NA JEDNYM NARYSUJ BUŹKĘ
UŚMIECHNIĘTĄ, NA DRUGIM SMUTNĄ. WYPOWIADAJ, PROSZĘ, PARY WYRAZÓW,
ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ. DZIECKO SŁUCHA I PODNOSI DO GÓRY ODPOWIEDNI LIZAK:
- DLA RYMUJĄCYCH SIĘ WYRAZÓW - BUŹKA UŚMIECHNIĘTA
- DLA WYRAZÓW NIERYMUJĄCYCH SIĘ - BUŹKA SMUTNA
KOZY - WOZY , ŻABA - SOWA , KURA - GÓRA, NOGI - ROGI, ŁAPA - RÓŻE
ŁATA - SAŁATA, MUCHA - TALERZE, LINA - MALINA, RAKI - BURAKI, FALE - BALONY
LAS - PAS, MAK - RAK, LIS - KOT, SOK - KOK, BUT - DOM
KACZKA - KACZKA, MYDŁO - BABKA, BECZKA - LAMPY, LASKA - MASKA,
PIÓRKO - BIURKO, GRUSZKA - PODUSZKA, SZAFA - ŻYRAFA, SŁOŃCE - BRAMKA,
OGÓREK - SZNUREK, MRÓWKA - ŻARÓWKA

LADA-PADA, CHUDY-RUDY, ŁAWA-KOSY, SANIE-PANIE, KAWA-KURA, ŁĄKA -SZALE,
SOLI-BOLI, PIÓRO-BUTY, WYJE-ŻYJE, NOC-KOC, ŁUK-HUK, MECH-PECH, LEŃ-SOK,
GAJ-RAJ, WÓR-BÓR, KOŃ-CIEŃ, ROK-BOK, DYM-RYM, ROK-SAD

LALKA-KALKA, KOLEC-BOLEC, ROBAK-BASEN, SŁOŃCE-DŁONIE, BUTKI-NUTKI,
SERNIK-PIERNIK, FARBA-SANKI, CIASTO-MIASTO, JASNY-CIASNY, PLAMA-SZPILKA,
BRUDNY-TRUDNY, WTOREK-KOREK, KRÓWKA-BORÓWKA, GRUSZKA-MEBLE,
HUCZY-MRUCZY, BALKON-SZNUREK, KULKA-SZPULKA, KASZKA-MOSTY,
PRALNIA-KOPALNIA, STRONA-WRONA

Jakub B.
Rewalidacja indywidualna:
1. Rodzicu proszę, odczytaj dziecku polecenie. Dokonaj podziału wyrazów na sylaby
i głoski. Wyrazy zapisz do zeszytu po śladzie.

ULE
U-LE

PSZCZOŁA
PSZCZO-ŁA

2.Rodzicu proszę, odczytaj tekst
uwagę na poprawność mowy.

MIÓD
MIÓD

dziecku. Dziecko nazywa obrazki - zwracamy

TO OWAD.

PSZCZOŁY

ŻYJĄ

W

NAJWAŻNIEJSZA W ULU JEST

KRÓLOWA SKŁADA JAJECZKA, Z KTÓRYCH WYLĘGAJĄ SIĘ
LARWY.
A Z NICH PSZCZOŁY.

JEST ZDROWY I BARDZO POTRZEBNY.

Antoni K.
Rewalidacja indywidualna:
1. Rodzicu proszę, odczytaj dziecku polecenie. Przeczytaj pytanie. Powiedz, co
możemy zrobić z miodu. Odczytaj wyrazy z ramki i wybierz odpowiednie do obrazka.

CO MOŻEMY ZROBIĆ Z MIODU?

POTRAWY

KOSMETYKI

LEKARSTWA

NAPOJE

2. Rodzicu proszę, odczytaj dziecku polecenie. Wykonaj działania matematyczne.
Zapisz je do zeszytu.

18-4=

12-6=

14-4=

10-2=

15+3=

13+6=

10+4=

16+5=

3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Dokonaj podziału wyrazów na sylaby
i głoski. Wyrazy zapisz do zeszytu.

ULE
U-LE

PSZCZOŁA
PSZCZO-ŁA

MIÓD
MIÓD

4. Rodzicu, odczytaj polecenie dziecku. Odczytaj wyrazy z ramki i dopasuj do pytania
„Jaki jest miód?”
Zdanie i poprawne wyrazy z ramki zapisz do zeszytu.

SMACZNY
ZDROWY

PACHNĄCY
KWAŚNY

PIĘKNY

LEPIĄCY

SŁODKI

GORZKI

JAKI JEST MIÓD?
…………………………………………………………………………………………………...

