TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:
Poniedziałek
TEMAT DNIA: Symbole narodowe – hymn, godło, flaga – utrwalenie wiadomości
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Uczymy się piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”
poniedziełek
RODZICU, ZRÓB PROSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS
KAŻDYCH ZAJĘĆ I PRZEŚLIJ DO WYCHOWAWCY.

1.

RODZICU, Tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach, teraz też w ten sposób zaczynamy...
Podczas śpiewania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy ręce na boki, mamy humor – pokazujemy na
twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi , podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, Pani wita dzieci...
2.
Drogi Rodzicu, Jeżeli masz możliwość, kliknij w link
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM.
Po wysłuchaniu, odczytaj pytania a dziecko niech na nie odpowie lub wskaże ilustracje
KUBA, przeczytaj samodzielnie poniżej tekst piosenki i odpowiedz na te same pytania.
* Pomyśl, z okazji jakiego niedługo święta będziemy uczyli się piosenki o Polsce? Wymień te trzy święta.
* Czym dzieci jechały w Polskę ? * Zakopane, to stolica gór. Wskaż ilustrację, gdzie są góry i górale.
* Pokaż na ilustracji smoka, który mieszkał w Krakowie na Wawelu. * Warszawa, to stolica Polski. Pokaż
Pałac Kultury. * W Toruniu pieką pyszne pierniki. Odszukaj je. * Gdańsk leży nad morzem. Odszukaj
miasto nad morzem.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty i ty
1. Ciuchcia na dworcu czeka, dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele, na pewno w drodze spotka nas
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał smok

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc
4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach, pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku, skąd szarym morzem, można wyruszyć dalej w świat
3. Posłuchajcie (przeczytajcie) piosenkę jeszcze raz i spróbujcie śpiewać razem refren. Nauczcie się
refrenu na pamięć.

Religia

KATECHEZA 1

Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie Państwo w
domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej zamieszam wizerunek
Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
1. Co jest najważniejsze na tym obrazie?
2. Co dzieje się z Jezusa sercem?

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, dawał
jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał.
Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan Jezus do
siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest powyżej. Jedną rękę
ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i
czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha
wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić. Pan Jezus mówił też, ze
ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich ludzi.
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, które
przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam i proszę Was Drogie Dzieci do zrobienia choć jednego
dobrego uczynku w ciągu dnia.
Wysłuchajcie piosenki o miłosierdziu Bożym https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA
oraz w wolnym czasie obejrzyjcie film o objawieniu Jezusa siostrze Faustynie
https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ
Dla chętnych
Zadanie na ocenę celującą
Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat ze słowami JEZU, UFAM TOBIE. Przyozdóbcie według własnego
pomysłu. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły, jak do niej wrócimy.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Szymon, Emil, Bartek, Armand
Rodzicu, poproś, aby wskazało flagę, godło i słowa hymnu narodowego

Piotr i Kuba
Chłopaki, rozwiążcie krzyżówkę i odczytajcie hasło.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Proszę, aby dziecko narysowało flagę
Oto kilka przykładów, oczywiście można według własnego pomysłu.

Wychowanie fizyczne. Temat: Zabawy na czworakach.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem
kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.
Ćwiczenia: Wykonujemy 6-8 powtórzeń.
1. Dziecko chodzi na czworakach z wyprostowanymi
nogami i wysoko uniesionymi biodrami.

7. Rodzic stoi w rozkroku. Dziecko biega na czworakach wokół
jego nóg, wykonując ósemki.

2.Dziecko w klęku podpartym chodzi na czworakach,
uginając ręce w łokciach i lekko dotykając nosem
podłoża (udaje kury zbierające ziarenka).
8.Rodzic trzyma pionowo obręcz, dziecko na czworakach
przechodzi przez obręcz, następnie obiega rodzica.
3.Dziecko chodzi na czworakach popychając piłkę głową.

4.Dziecko w klęku podpartym nie odrywając dłoni i
kolan, uginając ręce, uderza piłkę głową. Stara się, aby
piłka potoczyła się jak najdalej.
9.Rodzic wolno toczy obręcz, dziecko stara się przejść przez nią.

5.Dziecko j/w stara się trafić piłką do „bramki” (między
dwa przedmioty).

6.Na czworakach przechodzi pod laską.

Ćwiczenie oddechowe:
Zrób wdech nosem i unieś ramiona w kierunku szyi. Zrób
wydech ustami opuszczając ramiona.

Źródło: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Joyce Gavin „Pilates”.

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Szymona Sz., Armanda T., Bartosza Ł., Emil G.
Temat: Poznajemy przyrodę .
Szanowni rodzice przekazuję waszym dzieciom do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadźcie je,
po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie.

Bardzo proszę rodziców o odczytanie dzieciom treści zadania i pomoc przy jego
wykonaniu.
Zadanie
Popraw po śladzie nazwy pór roku, a następnie dorysuj brakującą porę. Na koniec pokoloruj
obrazki.

JESIEŃ

ZIMA

LATO

WIOSNA

Zadania dla: Piotra S., Kuby P.
Temat: Od rana do wieczora – zegary.

Drodzy rodzice, jeśli to będzie konieczne odczytajcie swoim dzieciom treść zadania i
pomóżcie przy jego wykonaniu.
Zadanie
Odczytaj godziny na zegarze i zapisz wskazany czas pod zegarem.

Integracja sensoryczna – E. Gancarz
Szymon Sz. Poniedziałek 13.00-14.00
Propozycje ćwiczeń:
1 . Tor przeszkód- przechodzenie po rozciągniętej na podłodze linie, skakance.
2. „ Pajacyki”
3. Huśtanie na huśtawce.
Sebastian Ziętal - Terapia ruchowa 27/29.04 -Bartosz; Armand
29.04 - Szymon
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Drodzy rodzice proszę o zastosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich
materiałach.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Lp.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ilość
Uwagi
powtórzeń
1.
P.w.- Siad na krześle, przed krzesłem na
podłodze leży rozłożony kocyk. Stopy stoją na
2 serie po 5
brzegu kocyka.
powtórzeń
P.W. Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy ruchami
pozycja
zginania palców bez odrywania pięt od kocyka.
wyjściowa.
RR –ramiona
2.
P.w.- Siad na krześle, Nogi uniesione nad
NN -nogi
podłogę, stopy w zgięciu podeszwowym, palce
2 serie po 5
LN - lewa
stóp podkurczone.
powtórzeń
noga
Ruch-Naprzemienne dotykanie palcami stóp
PN - prawa
podłogi.
noga
3.

4.

5.

6.

7.

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych.

P.w.-Stanie- Postawa. Na podłodze narysowana
linia.
Ruch-Marsz z krzyżowaniem stóp. Na odcinku 23 metry.

P.w.-Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z
tyłu. Podeszwy stół złączone.
Ruch-Wyprost nóg w stawach kolanowych z
utrzymaniem złączonych podeszwami stóp.
Uwagi: Zwrócenie uwagi aby kolana były
rozchylone na zewnątrz i stopy były złączone.
P.w.- Siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z
tyłu, piłka trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby siedzącej
naprzeciwko.
P.w.- siad ugięty. Stopy zgięte podeszwowo,
palce oparte na woreczkach pięty uniesione nad
podłogę.
Ruch- Prostowanie nóg z wysuwaniem
woreczków w przód bez dotykania piętami
podłogi
Ćwiczenie oddechowe
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.

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

5 powtórzeń

Wtorek
TEMAT DNIA: 1 Maja Święto Pracy

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Armand, Szymon Bartek i Emil
Rodzicu, poproś dziecko, aby opowiedziało co robi chłopiec i odpowiedziało na pytania używając określeń:
wyżej, niżej, na, pod, na prawo, na lewo.
1. Co jest wyżej drabina czy flaga?
2. Okno znajduje się wyżej czy niżej od flagi?
3. Na czym stoi chłopiec?
4. Co jest pod nogami chłopca?
5. Co znajduje się po prawej stronie chłopca?
6. C znajduje się po lewej stronie chłopca?

Kuba i Piotr
Przeczytajcie tekst i przepiszcie do zeszytu 5 pierwszych linijek.

Zajęcia rozwijające komunikatywność
Bartek, Emil, Szymon, Armand
Rodzicu, przeczytaj tekst Hymnu Polskiego. Na You Tube poszukajcie tego nagrania i spróbujcie z dzieckiem
zaśpiewać. Dziecko niech się nauczy na pamięć kolejnej zwrotki.

HYMN POLSKI: NARODOWY HYMN
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakanySłuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Kuba i Piotr
Proszę przeczytać słowa Hymnu Polskiego i przepisać dwie zwrotki oraz przeczytać tekst i odpowiedzieć na
pytania.
Hymn Polski. Historia
W 1797 roku, podczas trzeciego rozbioru Polski pod wpływem emocji i dużego wzruszenia, polski pisarz i polityk Józef
Wybicki napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, nazywaną aktualnie Mazurkiem Dąbrowskiego. Autor melodii
nie jest do końca znany, jednak pieśń bardzo szybko zyskuje dużą popularność wśród legionistów. Niespełna 6
miesięcy później, pieśń ta znana jest już we wszystkich zaborach.
Pieśń ta śpiewana była podczas najważniejszych wydarzeń w historii Polski, tzn.:


3 listopada 1806 r. - zwycięski wjazd gen. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania



1848 r. - Wiosna Ludów



1830 r. - powstanie listopadowe



1863 r. - powstanie styczniowe

Dzięki temu naród polski czuł się jedną wspólnotą, wierzącą w odzyskanie niepodległości. W niedługim odstępie
czasowym, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została przetłumaczona aż na 17 języków, w tym na angielski i
niemiecki.
1. Kto napisał Pieśń Legionów Polskich?
2. Przy jakich wydarzeniach była śpiewana ta pieśń?
3. Na ile języków przetłumaczono tę pieśń?

Zajęcia rozwijające kreatywność
Pokoloruj według kodu

Zajęcia rozwijające kreatywność
Dokończcie pracę, posprzątajcie swoje miejsce pracy, zróbcie zdjęcie i wyślijcie mi.

Religia

KATECHEZA 2

Temat: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Drodzy Rodzice, kochane Dzieci przeczytajcie, proszę.
Maj jest szczególnie pięknym miesiącem i to nie tylko ze względu na piękną pogodę i otaczającą nas przyrodę, ale
również ze względu na piękne majowe nabożeństwa, na których już możemy się spotkać z kochająca nas Matką Bożą.
Dlatego na majowych katechezach w szczególny sposób będziemy pamiętać o obecności wśród nas Maryi.
Kochane Dzieci zachęcam Was, abyście z pomocą Rodziców wykonali w domu ołtarzyk dla Matki Bożej. Niech
znajdzie się tam obrazek z wizerunkiem Matki Bożej. Postarajcie się, by przy wizerunku Maryi znalazły się kwiaty
nazbierane przez Was na spacerze lub wykonane samodzielnie w domu. Troszczcie się by zawsze były one świeże.
Wykonajcie, proszę, plakat umieszczając na nim obrazek Matki Bożej, a obok obrazka narysujcie tyle kwiatów ile
mamy dni w miesiącu maju. Kwiatek możemy pokolorować, jeżeli w danym dniu będziemy w kościele na
nabożeństwie majowym, lub przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej lub odmówimy litanię w domu.
Powtórzcie w domu modlitwę Pozdrowienie anielskie, utrwalcie ją. Słowami tej modlitwy, proszę módlcie się
każdego wieczora dodając wezwanie: Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.
Posłuchajcie piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=fwdmD3rL2Dc&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe

W-F

Temat: Ćwiczenia z piłkami.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem
kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.

Ćwiczenia: Wykonujemy 10-15 powtórzeń.
1.Dziecko odbija piłkę mocno od podłogi i przebiega pod nią.

2.Rodzic rzuca piłkę w stronę dziecka, a ono stara się odbić
piłkę głową do rodzica.

3.Dziecko w siadzie prostym. Przetacza piłkę pod
wyprostowanymi i złączonymi nogami

4.Dziecko w leżeniu na plecach przy ścianie. Nogi ugięte,
stopami trzyma piłkę i toczy ją po ścianie w górę i w dół.

6.Rodzic toczy piłkę, dziecko w podporze tyłem unosi biodra i broni
się przed trafieniem piłki.

7.Dziecko w siadzie prostym z piłką na stopach unosi powoli nogi –
piłka toczy się w stronę bioder, następnie unosi biodra (podpór
tyłem) i piłka toczy się po nogach do stóp.

8.Dziecko w leżeniu przodem trzyma w dłoniach piłkę. Unosi ręce
nad podłogę i tara się kozłować piłkę.

Ćwiczenia oddechowe:
1.Wdech nosem, wydech ustami – dmuchnięcie na szarfę/sznurek.
Powtarzamy 4 razy.

5.Dziecko w siadzie skrzyżnym kozłuje piłkę oburącz, następnie
jednorącz raz prawą, raz lewą ręką.
2.Wdech nosem, wydech ustami – dmuchnięcie w piłeczkę/kulkę z
papieru. Powtarzamy 4 razy.

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”.

Rewalidacja indywidualna A. Majda – Emil, Armand, Kuba
Jak wyżej

Środa
TEMAT DNIA: 2 maja - Dzień Flagi

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Emil, Szymon, Bartek, Armand
Rodzicu, proszę, aby dziecko wycięło obrazki i pocięło na paski. Pomieszaj je, a dziecko niech ułoży obrazek
i przyklei na kartce. Dziecko niech nauczy się odczytywać te wyrazy.

Kuba i Piotr
Wykonaj polecenie, następnie wytnij flagi i przyklej na właściwym miejscu na mapie.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rodzicu, przypomnij dziecku, jak nazywają się poszczególne figury geometryczne. Przeczytaj dziecku
plecenie i wykonajcie je.

Kuba i Piotr
Chłopaki licząc kropki, przerysujcie dane rysunki.

Zajęcia rozwijające komunikatywność
Armand, Bartek, Emil, Szymon
Rodzicu, przeczytaj dziecku informacje na temat flagi Polski

Zajęcia rozwijające kreatywność
Pokolorujcie rysunek poniżej. Bardzo Was proszę o staranność, nie wyjeżdżajcie za linię i zostawiajcie
białych plam (kreska przy kresce).

Zajęcia rozwijające kreatywność
Dokończ rysunek , posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie i wyślij mi.

W-F Temat: Zabawy bieżne - marszobieg.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Marsz w miejscu 2 min.; Bieg z wysokim unoszeniem kolan 30sek.; Pajacyki 10-15 powtórzeń.
Część główna - Marszobieg:
Bieg w miejscu 2 minuty, marsz 4 minuty, przerwa 1 minuta - powtórz 5 razy.
Ćwiczenia rozciągające:
Każdą przyjętą pozycję wytrzymaj kilka sekund:
- podpór przodem (deska);

- wykrok - raz prawa, raz lewa noga;

- skłon, lekko ugięte kolana, plecy proste "skoczek
narciarski";

- przysiad przy ścianie "krzesełko";

- przysiad przy ścianie "krzesełko" ramiona w bok;
- siad rozkroczny;

- niski, szeroki przysiad, kolana na zewnątrz;
- stanie wyprostowane, ręce w górę, brzuch wciągnięty;

Bibliografia: Zdobysław Stawczyk „Ćwiczenia ogólnorozwojowe”, Michał Chalabala https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/

Rewalidacja indywidualna – A. Majda – Emil, Armand, Kuba
Jak wyżej
Terapia ruchowa – S. Ziętal – Bartek, Armand, Szymon
Jak wyżej

Czwartek
TEMAT DNIA: 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Zajęcia rozwijające kreatywność
Kochani, dziś zrobicie kotylion. Wysyłam wam kilka przykładów i pozostawiam do wyboru

Zajęcia rozwijające kreatywność – 2h
Wykonanie kotylionu

Zajęcia rozwijające kreatywność
Wykonanie kotylionu

Zajęcia rozwijające kreatywność
Wykończcie swoją pracę, posprzątajcie miejsce pacy, zróbcie zdjęcie i wyślijcie mi.

W-F Temat: Ćwiczenia skocznościowe.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1. Podskakuj jak piłka. 2.Podskakuj wysoko „do gałęzi” – raz jedna ręka w górę, raz druga. 3. Podskakuj „łap
motyle” – obie ręce w górę. 4. Naśladuj przeskakiwanie przez pień. 5. Naśladuj „kocie skoki”-na czworakach.
Ćwiczenia: wykonujemy 10-15 powtórzeń:
1.Na podłodze w odległości ok.30cm układamy 3-4
kółka z szarf. Dziecko obunóż przeskakuje z szarfy do
szarfy.

5.Rodzic w klęku na piętach w rękach trzyma laskę. Dziecko obunóż
przeskakuje nad laską.

6.Dzieko przeskakuje nad laską i obiega rodzica.

2.Dziecko podrzuca piłkę, wyskakuje w górę i
próbuje odbić piłkę głową.

7.Dziecko obunóż przeskakuje nad laską położoną na podłodze.

3.Dziecko trzyma piłkę między kolanami i obunóż
wykonuje kilka podskoków.

8.Dziecko przeskakuje przez sznurek/skakankę rozłożony na
podłodze.

4.Dziecko trzyma przed sobą obręcz. Wykonuje
przeskoki przez nią jak przez skakankę.
Ćwiczenie oddechowe: „Smok ziejący ogniem” – dmuchanie przez
rolkę po papierze toaletowym z doklejonymi paskami bibuły.

Bibliografia: Michał Niewiadomski „Gimnastyczna metoda zadaniowa”, Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”.

Zajęcia rozwijające kreatywność

– MUZYKA
2. TEMAT ZAJĘĆ: Muzykujemy do pios. „Jesteśmy Polką i Polakiem” . czwartek
RODZICU, ZRÓB PROSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS KAŻDYCH
ZAJĘĆ I PRZEŚLIJ DO WYCHOWAWCY.
RODZICU, przywitajcie się na początku z dzieckiem, jak na każdych zajęciach.

2. Drogi Rodzicu , jeżeli masz możliwość, kliknij w link i przypomnijcie piosenkę. Na pewno
zapamiętaliście refren, wiec śpiewajcie razem. W trakcie śpiewania niech dziecko na ekranie pokazuje o
czym jest tekst piosenki, np. Jeżeli słowa piosenki mówią o górach, to dziecko wskazuje na ekranie itd.
Kuba, Ty przeczytaj jeszcze raz samodzielnie słowa piosenki z ostatnich zajęć i czytając odszukuj te
miejsca w Polsce
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM.

3. Kolejnym zadaniem będzie wykonanie na kartce papieru naszej flagi biało-czerwonej. Technika jest
dowolna. Drogi Rodzicu, proszę pamietać, aby zrobić zdjęcie pracy i przesłać do wychowawcy.
4. Gdy dziecko już wykona pracę, proszę Was o ponowne wysłuchanie piosenki. W trakcie słuchania
spróbujcie razem z dzieckiem maszerować. Gdy będzie refren – stajecie i machacie wykonanymi flagami,
podczas zwrotek maszerujecie.
5. Ostatnim zadaniem do wykonania będzie odszukanie i wskazanie na karcie pracy, które ilustracje są
związane z Polską i ze świętami narodowymi w Polsce.
Kuba, Ty na wydrukowanej karcie skreśl te ilustracje, które nie są związane z Polską ani ze świętami
narodowymi.

Twardochleb – Bartek, Piotr
Drodzy Rodzice, te ćwiczenia są dla dzieci, które mają problem z mową prawidłową, z zaburzeniami pracy języka dla
tych, które nie mówią jeszcze oraz dla tych Dzieci, które prawidłowo wypowiadają wszystko. Utrwalanie nawet
prawidłowej wymowy powinno być często stymulacją języka, warg a jednocześnie ćwiczeniami głosek ,które utrwalają
w czytaniu, rozpoznawaniu oraz pisaniu. Głoski kolejne potrzebne do wypowiadania prawidłowo sylab, wyrazów oraz
nawet w próbach wypowiadania u niektórych naszych dzieci to oczywiście głoski szumiące czyli SZ,CZ,RZ,DŻ. Zanim
jednak zaczniemy wypowiadać lub utrwalać w wymowie prawidłowej i rozróżniać w pisowni i czytaniu, musimy
poćwiczyć język i wargi. Głoski te wypowiadamy odwrotnie do głosek poprzednich, a więc-czubek języka ucieka do
góry wysoko, usta szeroko otwarte „w ryjek”. Jednocześnie ściskamy policzki dziecka palcami. Musimy pamiętać, że
sporo dzieci nie unosi języka do góry, dlatego w tych ćwiczeniach, odwrotnie niż w poprzednich smarujemy górną
wargę nutelką bądź miodem ( z zastrzeżeniem - jeśli dziecko nie jest uczulone) i ma zlizywać czubkiem języka to z wargi
górnej. Proszę pokazać dziecku to ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie przygotowujące lub utrwalające pracę języka to
dotykanie czubkiem języka górnych zębów, proszę pokazać i tak kilka razy wykonywać i to dotyczy tylko górnych
zębów.
Kolejne ćwiczenia pijemy ze słomek wszelkie napoje a następnie bulgoczemy słomką w kubku wodę, kto będzie potrafił
niech nabierze powietrza i wdmuchuje je do słomki bulgocząc w wodzie.
Kolejne ćwiczenie proszę pokazać Dziecku - próbujemy przy szeroko otwartych ustach dotykać tzw. sufitu /10 razy/czyli podniebienia twardego czubkiem języka.

Próbujemy ściskając policzki palcami pokazując, że język ma iść do góry-wypowiadać SZSZSZSZSZ. Które z dzieci nie
mówi, proszę wyćwiczyć ten zestaw na język i wargi . Dzieci prawidłowo wypowiadające te głoski proszę aby utrwalały
je w zdaniach złożonych typu:„Idę do szkoły w której jest szatnia, a tam są moje szare buty.”Ten szalik jest czerwony i
jest w mojej ulubionej szafce. Powtarzanie tych zdań usprawni u dzieci mówiących pamięć, koncentrację, uwagę. To
trudne zdania jeśli nie powtórzą proszę zrobić z nich proste zdania-typu Ten szalik jest czerwony. Szalik jest w szafce.
Ważne aby dzieci dobrze mówiące utrwalały jak najczęściej zdania złożone-bo to stymulacja płata czołowego,
skroniowego i ciemienia. Dzieci słabo mówiące proszę ćwiczyć zestaw na wargi i język do tych głosek i próbować
wypowiadać przynajmniej SZ-pamiętamy o ściskaniu policzków. Dzieci, które w ogóle nie mówią-staramy się
przynajmniej wykonać część stymulacji opisanej. Mamy dzieci niemówiących bardzo proszę pamiętać o pozostałych
ćwiczeniach wysłanych oraz utrwalać zestaw .który wysłałam jako pierwszy. Ten zestaw znajduje się na stronie szkoły
w ogłoszeniach dla rodziców. Proszę skorzystać z tych podpowiedzi tam przekazanych.
Twardochleb Zofia

Rewalidacja – zadania
Kuba P.
Temat: Wiosna-nowalijki.
Opr.K.O
1. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

TO JEST WIOSENNA KANAPKA.
NA KANAPCE JEST: SAŁATA, POMIDOR,
OGÓREK, RZODKIEWKA I SZCZYPIOR.
TO SĄ NOWALIJKI.
WARZYWA SĄ ZDROWE BO MAJĄ DUŻO
WITAMIN.
PYTANIA:
-z czego składa się wiosenna kanapka?
-co to są nowalijki?
-co może być na wiosennej kanapce?
-dlaczego warzywa są zdrowe?
2. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą. Zadanie zapisz do zeszytu.

PRZYKŁAD :JEDEN OGÓREK

KILKA OGÓRKÓW

JEDEN POMIDOR

KILKA ……………….

JEDNA RZODKIEWKA

KILKA …………………..

JEDNA SAŁATA

KILKA ………………………

Rewalidacja indywidualna – A. Majda – Szymon, Bartek, Piotr – umieszczone wyżej.

