22-25.06.2020
Temat ośrodka tygodniowego:

PORZĄDKI KLASOWE;
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Poniedziałek 22.06.2020
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
przygotowywać do zakończenia roku szkolnego i do rozpoczęcia wakacji.
2. Ale najpierw, jak co dzień, poćwiczymy znajomość daty. Szybko przypomnij
z rodzicami nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Czy zauważyliście
z Rodzicami, że na dworze jest już bardzo ciepło? Wiosna się skończyła. Co się
zaczęło? Oczywiście – lato! Napisz poniżej trzy razy słowo LATO:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest dwudziesty drugi dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 22? Napisz ją
poniżej kilka razy:

22……………………………………………………………………………………………
A teraz napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców: uczeń pisze datę
w formie następującej: LATO PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA):

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

3. Za cztery dni zaczną się wakacje! Musimy się do nich dobrze przygotować.
Najpierw przypomnij sobie wyrazy związane z wakacjami. Przeczytaj tak
SAMODZIELNIE, jak potrafisz, wyrazy poniżej. Niektóre litery i dwuznaki – te,
których jeszcze nie znasz - pomogą Ci przeczytać Rodzice. A potem
SAMODZIELNIE napisz pod spodem każde z tych słów. Nieznane litery pomogą
Ci napisać Rodzice. Czy dobrze rozumiesz znaczenie każdego z tych wyrazów?

WAKACJE
…………………………………………………………………………..

MORZE
……………………………………………………………………………

GÓRY
…………………………………………………………………………….

LAS
……………………………………………………………………………….

JEZiORO
……………………………………………………………………………….

RZEKA
……………………………………………………………………………….

SPORT
…………………………………………………………………………………

ROWER
………………………………………………………………………………….

HULAJNOGA
………………………………………………………………………………..

ROLKi
…………………………………………………………………………………

PŁYWANiE
……………………………………………………………………………………

PLAŻA
……………………………………………………………………………………….

OPALANiE
…………………………………………………………………………………………

Religia:
Temat: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom:
Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą
wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię.
Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny sposób
opiekowali się nimi.
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła”
o tym, jak pewien chłopiec był bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał
Jezusa w kościele:
Lubię chodzić do kościoła
Bo w nim jest tak pięknie
Każdy przyjdzie, to się żegna
I zaraz uklęknie
W tym kościele świateł wiele
I grają organy,
Bo tu mieszka nasz Przyjaciel,
Jezus ukochany.
O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz.
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak
duża rodzina, do której należymy my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina
dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie dobrego
Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w
jego pracy inni kapłani, siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz
proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia. Troszczy się także o to, aby
dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej
choroby przyjść do kościoła.
Zaśpiewaj:
https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8
Zadanie: Dowiedz się pod jakim wezwaniem jest Twój kościół.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Bezpieczne wakacje – bezpieczeństwo podczas gier i zabaw.
Drogi Rodzicu, bardzo proszę o odczytanie dzieciom poniższych informacji dotyczących
bezpieczeństwa podczas wakacji!!!

Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.
Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych
i na zielonym świetle.
Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
Nie rozmawiaj z obcymi.
Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy.
Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze
czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
Nie rozpalaj ogniska w lesie.
Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy
spróbujesz go pogłaskać.

Dziękuję rodzicom i opiekunom za współpracę w realizacji zdalnego nauczania
z wychowania fizycznego.
Udanego wypoczynku!!!!!

Wtorek 23.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

PORZĄDKI KLASOWE
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
CZERWIEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest dwudziesty trzeci dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 23? Napisz ją
poniżej kilka razy:

23……………………………………………………………………………………………
A teraz, w pierwszej linijce napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców:
uczeń pisze datę w formie następującej: LATO

WTOREK

23 CZERWCA).

W drugiej linijce napisz dwa albo trzy razy słowo WAKACJE:

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

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

2. Teraz przypomnij sobie wyrazy, które czytałeś i pisałeś wczoraj. Czy
pamiętasz, co one znaczą?
3. Ponieważ już za trzy dni zaczną się wakacje, musimy uporządkować
wszystko, co zrobiliśmy w czasie nauczania zdalnego. Po powrocie do szkoły
ułożone i uporządkowane przez Ciebie materiały umieścimy w zeszytach.
To, co zaczynasz robić, zajmie nam trochę czasu, więc podziel sobie pracę na
dwa dni. Czego nie zdążysz zrobić dziś, wykonasz jutro.
Przygotuj plastikowe koszulki do dokumentów oraz segregator. Potem zbierz
wszystkie karty pracy i rysunki, jakie wykonałeś/wykonałaś podczas trzech
miesięcy pracy w domu. Poukładaj je według następujących po sobie tygodni.
Jeśli nie pamiętasz, co było po kolei, zajrzyj na stronę internetową szkoły: tam,
w zakładce e-nauczanie są pliki z wszystkich kolejnych tygodni.
Gdy już ułożysz dokumenty według tygodni, SAMODZIELNIE wkładaj wszystkie
kartki z każdego tygodnia do osobnej koszulki. A potem ułóż koszulki
w odpowiedniej kolejności i wepnij do segregatora.
Myślę, że na dziś to już dość zadań. Dziękuję z Twoją pracę.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka, woreczki.
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 Dziecko siedzi na piłce.
Unosimy do góry LR i PR.

Ćw.5 Dziecko leży na piłce. Wyprost RR
w przód z woreczkami.(wytrzymać 3sek.)

Ćw.2 Jw. z woreczkami.

Ćw. 6 Jw. RR w wyproście. Odwodzimy
RR – wytrzymujemy 3 sek.

Ćw.3 Dziecko siedzi na piłce. Wznos
RR bokiem w górę (odwiedzenie) z
woreczkami- wytrzymujemy 3 sek.
Ćw. 7
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu dmuchając
piłeczkę przed sobą.
Ćw.4 Jw. Wykonujemy skręty tułowia
w prawo i lewo.

Wykonujemy 810 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

Kółko plastyczne:
Temat: Podsumowanie pracy kółka; Jak chciałabym/chciałbym spędzić wakacje?
Wskazówki dla rodziców:
Zadaniem uczniów, jest opowiedzenie rodzicom jakimi technikami plastycznymi
pracowaliśmy w tym roku i które z prac podobały im się najbardziej.
Następnie proszę, aby uczniowie wybrali swoją ulubioną technikę plastyczną:
- rysowanie kredkami,
- malowanie farbami
- wyklejanie bibułką
- collage (technika łączona: wyklejanie z wykorzystaniem różnych materiałów,
wyciętych obrazków)
i wykonali pracę plastyczną o tematyce: „Jak chciałbym spędzić wakacje?”.
Kinga i Kuba, a także inne dzieci mogą wykorzystać wakacyjne kolorowanki.

Środa 24.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

PORZĄDKI KLASOWE - DOKOŃCZENIE
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
CZERWIEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest dwudziesty czwarty dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 24? Napisz ją
poniżej kilka razy:

24……………………………………………………………………………………………
A teraz, w pierwszej linijce napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców:
uczeń pisze datę w formie następującej: LATO

ŚRODA

24 CZERWCA).

W drugiej linijce napisz dwa albo trzy razy słowo WAKACJE:

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

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

2. Ponieważ już za dwa dni zaczną się wakacje, musimy uporządkować
wszystko, co zrobiliśmy w czasie nauczania zdalnego. Dokończymy dziś to, co
zaczęliśmy wczoraj.
Przygotuj plastikowe koszulki do dokumentów oraz segregator. Potem zbierz
wszystkie karty pracy i rysunki, jakie wykonałeś/wykonałaś podczas trzech
miesięcy pracy w domu, a których nie udało Ci się poukładać wczoraj.
Poukładaj je dzisiaj według następujących po sobie tygodni. Jeśli nie
pamiętasz, co było po kolei, zajrzyj na stronę internetową szkoły: tam,
w zakładce e-nauczanie są pliki z wszystkich kolejnych tygodni.
Gdy już ułożysz dokumenty według tygodni, SAMODZIELNIE wkładaj wszystkie
kartki z każdego tygodnia do osobnej koszulki. A potem ułóż koszulki
w odpowiedniej kolejności i wepnij do segregatora.

Nie zapomnij przynieść segregatora do szkoły na początku
września, zaraz po wakacjach!

Religia:
Temat: JA I JEZUS NA WAKACJACH
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom:
Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje.
Będziesz odpoczywać, bawić się, a Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą.
Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy Świętej, a także w pierwsze
piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i nigdy cię nie opuści.
Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego:
http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To
wielka radość dla ciebie. Nie zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często
do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych!
Zaśpiewaj piosenkę:
https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c
Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek; 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

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
Przygotuj linie według zdjęcia poniżej. Ćw.5 Toczenie piłki po jednej linii
przodem.
Ćw.6 Jw. po linii tyłem.

Ćw.1 Toczenie piłki po jednej linii
przodem i powrót przodem po drugiej
linii.
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.

Ćw.3 Toczenie piłki między liniami
przodem.
Ćw.4 Jw. toczenie tyłem.

Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii
przodem .
Ćw.8 Jw. po linii tyłem.

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Czwartek 25.06.2020
Temat ośrodka dziennego:

BEZPIECZNE WAKACJE
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 ostatnim dniu pracy w tym roku szkolnym! Najpierw, po raz ostatni,
data. Myślę, że napiszesz ją bez żadnych problemów!
Szybko przypomnij z rodzicami nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia. Na
pewno pamiętasz, jak się nazywa miesiąc, który teraz mamy. Oczywiście, to
CZERWIEC! Napisz poniżej trzy razy ten wyraz:
…………………………….

…………….……………..

………………….……….

Dziś jest dwudziesty piąty dzień czerwca. Pamiętasz liczbę 25? Napisz ją
poniżej kilka razy:

25……………………………………………………………………………………………
A teraz, w pierwszej linijce, napisz całą dzisiejszą datę (uwaga dla Rodziców:
uczeń pisze datę w formie następującej: LATO CZWARTEK 25 CZERWCA).
W drugiej linijce napisz dwa albo trzy razy słowo WAKACJE:

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Teraz obejrzyj z Rodzicami kilka filmów na temat BEZPIECZNYCH WAKACJI.
Postaraj się SAMODZIELNIE skopiować linki do tych filmów i wkleić je do
wyszukiwarki komputerowej!
Gdy już obejrzysz wszystkie filmy, porozmawiaj o nich z Rodzicami. Wspólnie
przypomnijcie sobie jeszcze raz wszystkie zasady bezpieczeństwa, o których
jest mowa w tych filmach. Pamiętaj o nich, gdy będziesz się bawić w czasie
wakacji!
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w
https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q

I TO JUŻ WSZYSTKO NA TEN ROK SZKOLNY. DZIĘKUJĘ
ZA WSPÓLNĄ PRACĘ TOBIE I RODZICOM.

ŻYCZĘ CI BEZPIECZNYCH
I WSPANIAŁYCH WAKACJI!!!

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

Uwagi

Rozgrzewka

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

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

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

Ćw.7 Leżnie tyłem – krzyżujemy
naprzemiennie nogi w pionie

Ćw.8 Leżnie tyłem – krzyżujemy
naprzemiennie nogi w poziomie

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

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

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

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

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

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

Stefaniak T. – Atlas ćwiczeń siłowych.

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

Materiały indywidualne
Jakub B., Kinga M.
Terapia ruchowa:
Propozycje ćwiczeń:
1. Rysowanie według poleceń słownych typu: do góry, na dół, w prawo, w lewo.
2. Stymulacja dotykowa – głaskanie, dotykanie rąk i przedramienia różnymi
fakturami .

Jakub B.
Rewalidacja indywidualna:
Temat: Wakacje, ach wakacje. 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 lody, następnie w kostkę do gry
planszowej .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”
Nieśmiałe wakacje”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również
uruchomić zaczarowaną kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego
zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.

Klaudia Brz., Kinga M.
AAC:
KOLOROWY SPACER
Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacerze swoim dzieckiem. Poproś, aby obserwowało
środowisko dookoła siebie. Znajdźcie różne rzeczy w podanych kolorach i narysujcie
je. Miłej zabawy!

Klaudia Brz., Kinga M., Jakub B.
Logopedia:
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do
wydobywania mowy, utrwalania już prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu
artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy usprawniać ruchomość w/w
aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem - zawsze po umyciu
zębów okrężnymi ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry
policzki od zewnątrz prawy i lewy. Kolejnym ćwiczeniem jest poszczypywanie
dookoła warg palcami okrężnymi ruchami wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca
przy skroniach, czoło, pod nosem - po 2,3 razy dziennie. Te proste ćwiczenia
wykonywać proszę codziennie po lub przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo
proszę również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ wbrew
pozorom - ono w wielu przypadkach jest zaburzone - nawet u dzieci dobrze
mówiących - gdzie wybiórczo złożone rozumienie niestety też jest zaburzone i często
skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest zachowane
- niestety jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych
poleceń do złożonych u dzieci mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku
położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z dwóch rzeczy właściwą np.
miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże, podać do ręki i nazwać
/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieciom mówiącym
podać polecenie sprawdzające i utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone:
„Proszę kochanie przynieść z kuchni kubek, jest na półce i połóż tu w pokoju na
stole”. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone rozumienie i należy
wyćwiczać - a większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie
ma zaburzone. Dzieci nie chodzące - proszę położyć na stole kilka przedmiotów
i proszę powiedzieć: „Proszę, weź do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki”. Następne
proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by schować długopis w tej
kartce, czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do piórnika, a z piórnika
wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy
i wiemy, że dziecko wszystko rozumie, proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie.
Dzieci niemówiące - proszę dwa przedmioty pokazać i niech wskazują, potem trzy
i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję, czyli rozpoznawanie,
pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają
znacznie lepsze efekty w stymulacji mózgu.
Twardochleb Zofia

Jakub B.
Rewalidacja:
1.Rodzicu proszę, odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj poprawnie sylaby.

PA PO PU PE PI PY
MA MO MU ME MI MY
BA BO BU BE BI BY
LA LO LU LE LI LY
FA FO FU FE FI FY
WA WO WU WE WI WY
TA TO TU TE TI TY
DA DO DU DE DI DY
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zdania. W miejsce obrazków dziecko mówi
wyraz. Zwracamy uwagę na poprawność mówienia.
JEST LATO I MOCNO ŚWIECI
.

ADAM UBRAŁ NIEBIESKIE
.

ANIA MA SŁOMKOWY
.

Antoni K.
Rewalidacja:
1. Rodzicu proszę, odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj zdania, w miejsce obrazków
wstaw wyrazy. Zdania przepisz do zeszytu.
JEST LATO I MOCNO ŚWIECI
.

ADAM UBRAŁ NIEBIESKIE
.

ANIA MA SŁOMKOWY
.

2. Powiedz, czego potrzebujemy na plażę.

3. Rodzicu proszę, odczytaj dziecku polecenie. Wykonaj działania i pokoloruj motyla.

