08-10.06.2020
Temat ośrodka tygodniowego:

„DO WAKACJI”;
WPROWADZENIE LITERY „D”
Szanowni Rodzice! To już ostatnia litera, jaką poznamy
w tym roku szkolnym. Po wakacjach zostaną nam do
wprowadzenia tylko litery G, Ł, Y oraz dwuznaki. Bardzo
proszę staranne wprowadzić w tym tygodniu literę D
– działamy podobnie, jak w zeszłym tygodniu z literą C;
dzięki tej powtarzalności, jak już wspominałem, u uczniów
wytwarza się pewien schemat, ćwiczenia są przewidywalne
i dają lepszy skutek.

Poniedziałek 08.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

PIOSENKA „DO WAKACJI”;
WPROWADZENIE LITERY „D”
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 weekendzie! Mam nadzieję, że wszyscy porządnie wypoczęli
– i Ty i Twoi Rodzice - bo w tym tygodniu znowu czeka nas dużo pracy. Ale za
to tylko przez trzy dni! Będziemy poznawali nową literkę. Najpierw jednak
szybko przypomnij sobie z Rodzicami i wymień po kolei nazwy pór roku,
miesięcy i dni tygodnia.
Od zeszłego tygodnia mamy nowy miesiąc. Czy pamiętasz, jak on się nazywa?
Oczywiście, to CZERWiEC! Znasz już wszystkie litery w tym słowie, więc
napisz poniżej trzy razy wyraz CZERWiEC:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest ósmy dzień czerwca. Pamiętasz cyfrę 8? Napisz ją kilka razy:

8 …………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA PONIEDZIAŁEK 8 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.

DO WAKACJI, DO WAKACJI
DOTUPTAMY, DOBIEGNIEMY
DO WAKACJI, DO WAKACJI
DOLECIMY, DOPŁYNIEMY
DO WAKACJI, DO PRZYGODY
DO GÓR, LASÓW, PLAŻY, SŁOŃCA
DO WAKACJI, DO WAKACJI
DO ZABAWY, HEJ – BEZ KOŃCA!
3. Powiedz, o czym jest ta piosenka. Czy rozumiesz wszystkie słowa piosenki?
Jeśli nie, poproś Rodziców o wytłumaczenie ich znaczenia. Kinga i Mała
Klaudia niech umieszczą odpowiednie obrazki w swych komunikatorach.
4. Jaką literę słyszysz najczęściej w piosence „DO WAKACJI”? W tym tygodniu
poznamy właśnie literkę D. 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 D. Na następnej stronie widać dużą literę D. Przyjrzyj się
jej, a potem wróć do tekstu powyżej i zaznacz w nim wszystkie litery D
– 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
D: najpierw kilka razy palcem, a potem kredką albo długopisem (uwaga dla
Rodziców – piszemy w rytmie na 2: najpierw kreskę Z GÓRY NA DÓŁ, a potem
„brzuszek” też Z GÓRY NA DÓŁ).

D

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

DDD
DDD

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

DDDDDD
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 D sam (sama), ale staraj się trzymać w linii. Napisz
tak 4 linijki. Na dziś to wszystko!

D
D
D
D

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Religia:
TEMAT: DZIECI, KTÓRE KOCHAJĄ PANA JEZUSA I MARYJĘ STARAJĄ SIĘ
BYĆ DOBRE
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie
Prośba Jezusa
Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo
kochała Jezusa. Często z Nim rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które
spotykała. Widywała je modlące się w kościele i pomagające innym ludziom. Gdy
miała 4 lata, obiecała należeć do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do
Jezusa wypełniała całe jej serce. Tak jak obiecała, 37 została siostrą zakonną.
Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z Jezusem, podczas którego
Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. Mówił, że jest ono pełne miłości
do wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę,
aby przez modlitwę i dobre czyny przypominała ludziom o przepełnionym miłością do
nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się modliła, opiekowała się
chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała
się, aby jej serce było podobne do serca Jezusa.
Zaśpiewajcie piosenkę:
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E
Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym nauczycielem, kochała Go i starała się
naśladować Jego czyny. Małgosia pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał,
pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych.
Jezus prosił siostrę Małgorzatę, aby naśladowała Jego dobroć i miłość do ludzi.
Jezus prosi o to również każdego z nas. Chce, abyśmy stawali się coraz lepsi
i pragnie nam w tym pomóc.
Zadanie:
Postaraj się przez najbliższy tydzień zrobić każdego dnia dobry uczynek.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia doskonalące koordynacje ruchową.
Przyrządy i przybory: kocyk; krzesełko.
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 – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Unoszenie nogi do tyłu. W
pozycji stojącej przenosimy ciężar na
jedna nogę i lekko uginamy kolano.
LN i PN. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.5 Krzyżowanie nogi w klęku
podpartym. P.w. klęk podparty.
Unosimy nogę do poziomu bioder, a
następnie przenosimy ja w bok daleko za
kolano drugiej nogi i dotykamy podłoża.
LN i PN. Wytrzymujemy 3sek.
PN – prawa noga
LN – lewa noga

Ćw.2 Unoszenie nogi do przodu.
Ruch Jw. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.3 Unoszenie nogi do tyłu z
opadem tułowia.
LN i PN. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.4 Unoszenie nogi w bok
( odwiedzenie) Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.6 Krzyżowanie nóg. P.w. klęk
podparty z noga wyprostowaną. Ruch
J.w. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw. 7 Unoszenie bioder z wyprostem
nogi. P.w. . leżenie tyłem z NN ugiętymi
w stawach kolanowych. Unosimy biodra
do góry z jednoczesnym wyprostem
jednej nogi. LN i PN. Wytrzymujemy
3sek.

Ćw. 8 Unoszenie bioder z
wyprostowaną nogą. P.w. leżenie na
plecach Jedna noga wyprostowana druga
ugięta. Unosimy biodra i nogę
maksymalnie w górę. LN i PN.
Wytrzymujemy 3sek .

P.W. – pozycja
wyjściowa
Wykonujemy 4- 6
powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

Wtorek 09.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

Utrwalenie znajomości litery „D”
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 D. A pamiętasz,
dlaczego poznaliśmy tę literkę? (Uwaga dla Rodziców – trzeba ewentualnie
naprowadzić dziecko na to, by udzieliło odpowiedzi, że to z powodu
zbliżających się wakacji DO których biegniemy). Tak, bo zbliżają się wakacje!
Jak zwykle zaczynamy od dzisiejszej daty! Słowo CZERWIEC już wczoraj
przećwiczyłeś, pora na resztę.
Dziś jest dziewiąty dzień czerwca. Pamiętasz cyfrę 9? Napisz ją kilka razy:

9 …………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA WTOREK 9 CZERWCA):

…………………………………………………………………………………………………
2. Czy pamiętasz, jaką literkę poznajemy w tym tygodniu? Oczywiście, literę D.
Przypomnij sobie wraz z Rodzicami piosenkę „DO WAKACJI”: śpiewajcie ją,
wyklaszczcie

NA

DWA

i

porozmawiajcie,

o

czym

jest

ta

piosenka.

Przypomnijcie, co znaczą nowo poznane słowa: Klaudia i Mała Kinga niech je
znajdą w swych komunikatorach.

4. Teraz przeczytaj sylaby złożone z nowej litery D i z samogłosek A, E, O, U, i.

DA DO DE
DU Di
4. Teraz przeczytaj SYLABAMI (specjalnie oznaczyłem je różnymi kolorami) i ze
zrozumieniem wyrazy z nową literą D.

DAMA

DUMA

RADA

DEKO

MODA

DOLA

WADA

WODA

KAKADU

DOLiNA

DEBATA

PARADA

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

DA
DA
DO
DO
DU
DU
DE
DE

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…..………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

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 D. 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.

………………………………………

………………………………………….

………………………………………

………………………………………….

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: 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 – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1P.w. Klęk podparty – koci
grzbiet , wygięcie pleców w górę.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.5 P.w. Leżenie tyłem RR w bok NN
ugięte w stawie biodrowym i kolanowym
głowa w przeciwnym kierunku.
Wytrzymujemy 6 sek.

NN- nogi
Ćw.2 P.w..Klęk podparty – wygięcie
pleców w dół.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.3 P.w. Siad klęczny – skłon
tułowia wprzód z wysunięciem
ramion.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.4 P.w. Siad kuczny- pochylenie
do przodu, plecy wyprostowane.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 6 P.w. Siad skrzyżny. Skręt tułowia –
Wykonujemy 4- 6
plecy wyprostowane – L i P.
powtórzeń
Wytrzymujemy 6 sek.
każdego
ćwiczenia .

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

Kółko plastyczne:
TEMAT: „Morze” - wyklejanka metodą collage.
Wskazówki dla rodziców:
Collage – to technika plastyczna polegająca na tworzeniu kompozycji poprzez
łączenie różnych materiałów, a następnie naklejanie ich na wybrane powierzchnie.
Bardzo proszę, aby Wasze dzieci wykonały pracę plastyczną związaną z morzem,
plażą.
Do wykonania pracy potrzebna będzie:
- kartka z bloku
- kolorowe wycinanki
- klej
- niebieska bibuła lub resztki niebieskiej tkaniny
- muszelki, piasek,
- obrazki ze starych widokówek znad morza lub z czasopism (tematyka wakacyjna,
nadmorska - rybki, mewy, łódki, dzieci na plaży).
Oto przykłady takich prac:

Rodziców zwłaszcza Kingi i Kuby, proszę aby pomogli swoim dzieciom
w przygotowaniu materiałów oraz wsparcie przy wyklejaniu.
Obrazki z czasopism starych widokówek można wyciąć nożyczkami lub wydrzeć
paluszkami.
Możecie tę pracę wykonać wspólnie podczas pikniku w ogrodzie- to świetna zabawa,
która zbliża dzieci i dorosłych- polecam bardzo, ja takie prace wykonuję
z wnuczkami.
Zróbcie zdjęcia swoich prac i prześlijcie je do pana Tomka on mi je pokaże.

Życzę udanej zabawy i kreatywnych pomysłów.

Środa 10.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

„Drzewko sylabowe”
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 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 w zeszłym? Oczywiście, to CZERW iEC!
Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest dziesiąty dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 10? Napisz ją kilka razy:

10 ………………………………………………………………………………………….
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: WIOSNA ŚRODA 10 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. Dziś zrobimy je nowym sposobem: tak, jak w zeszłym tygodniu. Pod drzewkiem
napisz dużą literę D. Potem przygotuj małe fotografie rzeczy zaczynających się na literę D
(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: DA DU DO DE Di. Obok napisz te sylaby. Pokoloruj drzewko.

Religia:
TEMAT: BOŻE CIAŁO – Z JEZUSEM IDZIEMY PRZEZ MIASTA I WIOSKI
Kochane Dzieci zapraszam Was do wysłuchania piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=oEsz9jbPkd8
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku:
Biały Chleb, o którym słyszeliśmy przed chwilą w piosence, pozostawił ludziom
Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się z uczniami, nauczał i uzdrawiał ludzi z
rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata, zaprosił swoich
uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: „To
jest Ciało moje. Zostanę z wami w tym Chlebie na zawsze”. Następnie wziął kielich
z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja Krew”. Uczniowie po tych słowach
spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy podobnie w
naszych kościołach. Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb,
wypowiada te same słowa, które powiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy
i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy
obecny jest z nami sam Jezus.
Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod
postacią Chleba i zaprasza nas na wspólną wędrówkę ulicami miasta. Ten dzień to
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także Bożym Ciałem.

Zapraszam Was serdecznie do uczestnictwa we Mszy Świętej w uroczystość
Bożego Ciała i procesji, która w tym roku będzie po każdej Mszy Świętej wokół
kościoła.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie 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
Rozgrzewka

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 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.

Owczarek S. - Atlas ćwiczeń korekcyjnych.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

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

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.

Uwagi

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Materiały indywidualne
Jakub B., Kinga M.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Przesypywanie piasku z pojemnika do pojemnika z wykorzystaniem dłoni,
łyżki, chochelki, kubka, foremek.
2. Mocne dociski stawów kończyn górnych i dolnych.

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:
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU ROZCIĄĆ OBRAZKI WZDŁUŻ CZARNEJ
LINII.
NASTĘPNIE
POMÓŻ
DZIECKU
DOPASOWAĆ
KOLORY
CHARAKTERYSTYCZNE
DLA
DANEJ
PORY
ROKU
PRZYPINAJĄC
KLAMERKĘ DO ODPOWIEDNIEGO POLA Z KOLOROWYM KÓŁKIEM.

(ZIELONY)

(ŻÓŁTY)

(BRĄZOWY)

(BIAŁY)

Kinga M.
AAC:
JEDNO SŁOWO - DWA ZNACZENIA
DROGI RODZICU ! WYTŁUMACZ DZIECKU ,ŻE ISTNIEJĄ TAKIE SŁOWA,
KTÓRE MAJĄ TAKĄ SAMĄ NAZWĘ, ALE DWA ZNACZENIA
KLUCZ - DO DRZWI, KLUCZ ŻURAWI LUB INNYCH PTAKÓW NA NIEBIE
ZAMEK - BUDOWLA, ZAMKNIĘCIE W DRZWIACH
KOŁO - SAMOCHODOWE, FIGURA GEOMETRYCZNA
PILOT - DO TELEWIZORA, PROWADZĄCY SAMOLOT
KOMÓRKA - TELEFON, POMIESZCZENIE
ZEBRA - ZWIERZĘ, PASY NA PRZEJŚCIU
SZPILKI - DAMSKIE BUTY, REKWIZYT KRAWCA
SZCZOTKA- DO WŁOSÓW, DO ZĘBÓW, DO ZAMIATANIA/CZYSZCZENIA
ŻABKA - ZWIERZĘ, UCHWYT DO FIRANEK
MYSZKA - DO KOMPUTERA, ZWIERZĘ
GRANAT - OWOC, MATERIAŁ WYBUCHOWY
KIWI - PTAK, OWOC
ŻURAW - PTAK, RAMIĘ SPRZĘTU BUDOWLANEGO DO PRZENOSZENIA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PIŁA - RYBA, SPRZĘT DO CIĘCIA
KULA - ZE ŚNIEGU, DO KRĘGLI, INWALIDZKA DO PODPIERANIA SIĘ
PIÓRO - PTAKA, DO PISANIA
BLOK - RYSUNKOWY, MIESZKALNY
IGŁA - DO SZYCIA, Z DRZEWA IGLASTEGO
RAKIETA - DO GRY JAKO PALETKA, POJAZD KOSMICZNY
WĄŻ – ZWIERZĘ, JAKO SPRZĘT OGRODOWY DO PODLEWANIA

Jakub B.
Rewalidacja indywidualna:
1. Rodzicu, odczytaj polecenia dziecku.

Antoni K.
Rewalidacja indywidualna:
1. Rodzicu, odczytaj polecenie dziecku.

2. Rodzicu, odczytaj polecenia dziecku.

