TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:
Poniedziałek
TEMAT DNIA: Rodzina, nazwiska i imiona rodziny

Zajęcia rozwijające kreatywność (muzyka)
1. TEMAT ZAJĘĆ: Wyliczanki-palcowanki - poniedziałek Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć
RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który
ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.

1. DROGI RODZICU, na dzisiejszych zajęciach pobawimy się wspólnie z dzieckiem w wyliczanki a potem

przedstawię Wam formę masażyków dziecięcych. Jest to forma ćwiczeń relacyjnych, technika masażu, delikatnego
głaskania dziecka, gdzie najważniejszy jest kontakt rodzica z dzieckiem. Masażyki świetnie sprawdzają się podczas
kontaktu z małym, dzieckiem i dużym. Jeżeli otwieraliście Państwo na materiały z Biblioteki 20-24. 04, to tam
udostępniłam Państwu kilka krótkich masażyków.

2.W wyliczance „Wiosenna burza” podaję Państwu 2 sposoby zabawy-prosty, podczas którego wykorzystujemy ręce i
nogi
a w drugim wykorzystamy przybory kuchenne lub to, czym Państwo dysponują. Proszę o wykonanie oba sposobami.
Możecie Państwo urozmaicać wyliczankę dowolnie. Wyliczankę należy czytać wolno i zgodnie ze sposobem
wykonania

WIOSENNA BURZA.
(szeptem, wolno)
Pada deszczyk, pada, pada, (Uderzamy palcem oburącz o podłogę lub o
stolik )
( nieco głośniej i szybciej) coraz prędzej z nieba spada. (Przebieramy oburącz wszystkimi palcami )
(głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci,
(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę lub o
stolik )
( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci...
( Klaszczemy w dłonie nad głową )
(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
(Podskok i uderzamy piąstkami o podłogę )
(szeptem, wolno)
Pada deszczyk, pada, pada
( Gnieciemy, rwiemy gazetę )
( nieco głośniej i szybciej) Coraz prędzej z nieba spada. (Uderzamy delikatnie małą łyżeczką w
kubeczek ) głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci ( Uderzamy cichutko drewnianą
łyżeczką w pokrywkę )
( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci... (Mieszamy łyżką po ściankach pustego garnka )
(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
( Uderzamy głośno drewnianą lub metalową łyżką w
pokrywkę)
3.
Kolejną zabawą będzie zabawa w masażyki. Siadamy wygodnie z dzieckiem na podłodze lub
kanapie, dziecko siedzi przed nami odwrócone do nas plecami. Masażyki możemy stosować bez względu
na zajęcia. Są bardzo dobrym sposobem na wyciszenie i relaksację.

IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE
Idzie pani: tup, tup, tup, ( Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców
wskazujących)
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (delikatnie stukamy zgiętym palcem)
skacze dziecko: hop, hop, hop, (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na
palcach)
żaba robi długi skok. (z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. jedno i drugie ramie )
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, (dmuchamy w jedno i w drugie ucho lub szyje dziecka)
kropi deszczyk: puk, puk, puk, (delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami)
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, (Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”)
a grad w szyby łup, łup, łup. (lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści )
Świeci słonko, ( gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym )
wieje wietrzyk, (Dmuchamy we włosy dziecka)
pada deszczyk. ( z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy)
Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark)

Religia KATECHEZA 1
TEMAT: SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów Matki Bożej.
Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma także
najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z wizerunkiem
Matki Bożej.

Częstochowa

Licheń

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje
się już od ponad 600 lat obraz Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej
pielgrzymek zmierza tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15
sierpnia. Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II
odwiedził to miejsce sześciokrotnie.
Zadanie
Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej
https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość?
Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu.
Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE

Rokitno

Zdjęcie obok przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym diecezjalnym
sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z
charakterystycznym odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską nazywamy
Cierpliwie Słuchającą.
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu.
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk
Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1.
Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2.
Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?

Drogi Rodzicu
Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Szymon, Armand, Emil, Bartek
Rodzicu, dziś poznajemy swoją rodzinę. Przeczytajcie swoim dzieciom nazwę (pokrewieństwo) osoby na
obrazku, a dziecko niech wymieni jej imię

Kuba i Piotr wykonajcie to ćwiczenie samodzielnie
Ćw. 2

Emil, Armand, Szymon, Bartek

Rodzicu, przeczytaj wyraz, a dziecko niech odnajdzie właściwy obrazek ( jeżeli jest)

Kuba i Piotr
Przepiszcie wyrazy do zeszytu i w miarę możliwości dopiszcie imię np.
mama – Irena,
tatuś – Zygmunt itp.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Namalujcie farbami swoją rodzinę i podpiszcie postaci. Możecie wyciąć powyższe wyrazy i wykorzystać je
do podpisu. Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij mi.

W-F Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2min, krążenia ramion w przód i w tył, krążenia bioder, skrętoskłony.
Przybory: 2 ciężarki po 0,5kg lub 2 butelki z wodą.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia.
1.Pozycja stojąca, w odległości kroku od ściany. Oprzyj
ręce o ścianę. Następnie zegnij mocno ręce w łokciach i
zbliż ciało do ściany. Powoli wróć do pozycji wyjściowej.

5.W podporze przodem oprzyj się na przedramionach,
następnie podnieś górną część ciała przechodząc do podporu
na dłoniach. Wróć do pozycji wyjściowej.

2.W klęku podpartym tyłem, unieś biodra wysoko nad
podłogę. Poruszaj się jak „rak”.

3.W klęku podpartym, unieś stopy, skrzyżuj nogi. Opuść
górną część ciała uginając ręce w łokciach. Zgięte łokcie
powinny utworzyć kąt prosty. Następnie prostując ręce,
powróć do klęku podpartego.

4. Usiądź na krześle, chwyć oburącz jego krawędzie.
Przesuń biodra do przodu, by nie dotykały krzesła. Zegnij
ręce w łokciach, opuść biodra. Następnie wyprostuj
powoli ręce i wróć do pozycji wyjściowej.

6.Pozycja stojąca, w dłoniach butelki z wodą lub ciężarki. Ugnij
ręce w łokciach, podnosząc ciężarek do napięcia mięśni.
Następnie powoli opuść rękę. Ćwicz naprzemiennie raz prawą,
raz lewa ręką.

7.Pozycja stojąca, w dłoniach trzymamy butelki z wodą.
Unosimy ręce bokiem do wysokości barków. Następnie powoli
opuszczamy.

Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę - wdech
nosem. Opuszczamy ramiona – wydech ustami.

Bibliografia: Christof Baur, Bernard Thurner „Ćwiczymy w domu”

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Szymona Sz., Armanda T., Bartosza Ł., Emil G.
Temat: Gra w kolory.
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 zadań i pomoc przy ich wykonaniu.
Zadanie 1.
Dorysuj biedronkom tyle kropek, aby każda miała ich 4. Jeśli chcesz, możesz pokolorować biedronki. Wyszukaj
odpowiedniej kredki i powiedz rodzicowi jaki to kolor.

Zadanie 2.
Pokoloruj laurkę według podanego kodu. Rodzicu poproś by dziecko wzięło odpowiedni kolor i powiedziało jaki.
Proszę powtórzcie kilka razy nazwy kolorów. Postarajcie się nie wychodzić za linijki.

 Kółka na żółto
 Trójkąty na czerwono
 Kwadraty na jasny zielony
 Prostokąty na ciemny zielony

Zadania dla: Piotra S., Kuby P.
Temat: Utrwalamy wiadomości o wiośnie.

Drodzy rodzice, jeśli to będzie konieczne odczytajcie swoim dzieciom treść zadania i
pomóżcie przy jego wykonaniu.

Integracja sensoryczna – E. Gancarz Szymon Sz. Poniedziałek 13.00-14.00
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie głowy różnymi grzebieniami, szczotami do włosów, używanie suszarki. Dociskanie głowy palcami.
2. Zabawy z latarką. Włączanie latarki w zaciemnionym pomieszczeniu- śledzenie wzrokiem cieni.

Terapia ruchowa 11/13.05 - Bartosz; Armand; 13.05 - Szymon – S. Ziętal
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu.
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.
Pozycja wyjściowa – leżenie przodem. Nogi
2 serie po 5
wyprostowane i złączone. Ręce
powtórzeń
P.w. - pozycja
wyprostowane, wyciągnięte w bok. Głowa
wyjściowa.
uniesiona. Ruch - wymach rękoma w górę.
RR –ramiona
NN -nogi
LN - lewa
2.
P.w. - leżenie przodem. Nogi
noga
2 serie po 5
wyprostowane i złączone. Ręce w pozycji
PN - prawa
„skrzydełek” uniesione nad podłogę. Głowa powtórzeń
noga

uniesiona, wzrok skierowany w podłogę
Ruch - uniesienie rąk w górę i „klepanie”
dłońmi w podłogę

3.

4.

5.

6.

7.

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych.

P.w. - leżenie przodem. Nogi wyprostowane
i złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w przód przed siebie. Głowa
uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok
skierowany w podłogę.
Ruch - klaśnięcie w dłonie, następnie
przeniesienie wyprostowanych rak bokiem
nad podłogą do bioder i klaśnięcie w dłonie
nad biodrami.
P.w. - siad skrzyżny. Plecy wyprostowane.
Ręce w pozycji „skrzydełek”.
Ruch - uniesienie rąk w górę, z
wytrzymaniem 3 sek. wyciągniętych rąk w
górze.
P.w. - siad skrzyżny. Plecy wyprostowane,
głowa wyciągnięta w górę, wzrok
skierowany przed siebie. Ręce w pozycji
„skrzydełek”.
Ruch - skłon głowy w tył i powrót do pozycji
wyjściowej.
P.w. - siad ugięty. Ręce oparte na podłodze
z tylu.
Ruch - uniesienie bioder do linii łączącej
barki i kolana ( wytrzymać 3 sek.)
P.w.- leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy
oparte na podłodze. Ręce w pozycji
„skrzydełek”.
Ruch- wdech nosem, a następnie

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

2 serie po 5
powtórzeń

5 powtórzeń

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

Wtorek
TEMAT DNIA: Mój dom

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Umeblujemy dziś pokój. Proszę wyciąć kolejne obrazki z meblami.
Bartek, Szymon, Armand, Emil
Rodzicu, dzieci niech wytną wyrazy, wy przeczytajcie je, a dziecko wskaże mebel i na kartce papieru przyklei
mebel i jego nazwę .
Kuba i Piotr wytnijcie sylaby i zróbcie to samo.

Zajęcia rozwijające komunikatywność
Szymon, Emil, Bartek, Armand
Spośród rysunków wybierzcie te, które wskazują pomieszczenia w waszym domu. Rodzicu dziecko niech
zaprowadzi do tego pomieszczenia i powie, co się w nim robi, do czego to pomieszczenie służy.

Kuba i Piotr
Przepiszcie i uzupełnijcie wg przykładu
W moim domu znajduje się:
Kuchnia – służy do ……….
Sypialnia – służy do ……….
Pokój dzienny (salon) – ……..
Pokój dziecięcy - ………….
Łazienka - …….
Przedpokój - …….
Piwnica - …………….
Strych - ………..

Zajęcia rozwijające kreatywność
Narysuj swój pokój.
Użyj do tego tych obrazków, wytnij je i przyklej na kartkę, która będzie twoim pokojem, w miejscu gdzie się
znajdują. Brakujące elementy dorysuj.

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

Religia
TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy zdarzy
nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet nazywa je po
imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym
wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i pasterza.
Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki!
Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje
zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje
rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 lub
obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! 
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się
od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce,
abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.

Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go kochamy i
chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
 Przeproszę za zło
 Modlitwa
 Dobre uczynki
 Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy
się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.

W-F Temat: Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2-3 min.
Włączamy ulubioną muzykę i wykonujemy zestaw ćwiczeń (6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia):
1.Leżenie tyłem, nogi ugięte. Unosimy biodra w górę.
Wytrzymujemy w tej pozycji 5 s. Powtarzamy 6-8 razy.

5. Leżenie przodem. Ręce pod brodą. Uginamy prawe
kolano, następnie odwodzimy prawą nogę w bok.
Wytrzymujemy 2-3s. i przywodzimy nogę. Ćwiczenie
powtarzamy 6-8 razy na każdą nogę.

2.Klęk prosty, dłonie na biodrach, stopy dotykają podłoża.
Przenosimy ciężar ciała na prawą nogę, wytrzymujemy 3-5
s. Następnie zmieniamy nogę. Wykonujemy 6-8
powtórzeń każdą nogą.

6.Leżenie tyłem, nogi ugięte, stopy na podłodze.
Prostujemy prawą nogę w kolanie, wytrzymujemy 3-5 s.
Powtarzamy ćwiczenie 6-8 razy. I wykonujemy ćwiczenie
lewą nogą.
3.Leżenie tyłem, kolana ugięte, stopy na podłożu.
Odwodzimy kolana na boki. Wytrzymujemy w tej pozycji
10 s., następnie płynnie powracamy do pozycji
wyjściowej.

4. Leżenie na prawym boku, nogi złączone,
wyprostowane. Prawa ręka wyprostowana pod głową,
lewa ugięta przed klatką. Unosimy obie nogi w górę.
Powtarzamy ruch powoli 10 razy. Następnie wykonujemy
ćwiczenie na lewym boku.

Ćwiczenie oddechowe: pobaw się w dmuchanie baniek
mydlanych.

Bibliografia: Wanda Strytała, Adam M. Pogorzała „Ćwiczenia priopriocepcji w rehabilitacji”.

Środa
TEMAT DNIA: Rodzaje budynków mieszkalnych

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rodzicu, w Google wpisz hasło „Rodzaje budynków mieszkalnych” i porozmawiaj z
dzieckiem tym, jakie są rodzaje domów, że są wielorodzinne i jednorodzinne. Dziecko niech
wie, że są kamienice i bloki.
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
A teraz w Google wpisz „Domy z różnych stron świata”. Rodzicu pokaż dziecku np. domy w Europie, w
Afryce i na Grenlandii

Zajęcia rozwijające komunikatywność
Armand, Emil, Szymon, Bartek
Rodzicu, dziecko niech ponazywa poszczególne elementy gospodarstwa domowego i powie do czego to
służy. To czego nie będzie wiedział podpowiedz mu. Można z tego zrobić fajną grę. Powycinać obrazki,
odwrócić „lewą” stroną i na zmianę losujcie obrazki i odpowiadajcie na pytania Co to jest? Do czego służy?
Odkryty i opowiedziany obrazek odłóżcie na bok, to czego dziecko nie będzie wiedziało, połóżcie z
powrotem do następnego losowania.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Pokoloruj obrazki i nazwij je

CZAJNIK

ŻELAZKO

ODKURZACZ
Emil, Bartek, Szymon, Armand nazwy urządzeń poprawcie po śladzie
Kuba i Piotr samodzielnie napiszcie obok.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Dokończcie pracę i posprzątajcie swoje miejsce pracy.

W-F
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.

Przybory: woreczki, miska, laska/kij
Rozgrzewka: 1. Trucht w miejscu 2 min. 2. Marsz 2 min. 3. „Pajacyki” – 10 powtórzeń. 4. Przysiady na całych
stopach 10 powtórzeń.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia:
1. Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z tyłu.
Zginamy maksymalne grzbietowo i podeszwowo stopy naprzemiennie- raz prawa, raz lewa stopa.

5.Siad na krześle. Przed stopami, na podłodze
leży woreczek, dalej znajduje się miska.
Chwytamy woreczek palcami jednej stopy i
rzucamy do miski.

2. Siad ugięty. Stopy zgięte grzbietowo, pięty oparte na
podłodze. Dłonie oparte na podłodze z tyłu.
Uderzamy lekko piętami o podłogę.

6. Siad na krześle. Na podłodze przed stopami
leży woreczek. Chwytamy woreczek palcami obu
stóp i wyrzucamy woreczek do przodu.

3.Siad ugięty. Przed stopami leży woreczek.
Chwytamy woreczek palcami jednej stopy i rzucamy w
górę. Raz prawą, raz lewą stopą.

7. Siad ugięty. Stopy zgięte podeszwowo, palce
oparte na woreczkach pięty uniesione nad podłogę.
Prostujemy nogi z wysuwaniem woreczków w przód
bez dotykania piętami podłogi.

4. Leżenie tyłem. Nogi ugięte. Palcami trzymamy
woreczek. Ręce w „skrzydełka”. Przechodzimy do leżenia
przewrotnego z położeniem woreczka na podłodze za
głową.

8.Siad na krześle. Przed krzesłem na podłodze leży
laska Stopy zgięte podeszwowo, piety uniesione.
Palce stóp przy podłodze. Przenosimy nogi nad
laską i dotykami palcami podłogi.

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”

Czwartek
TEMAT DNIA: Pokój moich marzeń.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu, porozmawiaj ze swoim dzieckiem o pokoju ich marzeń, co w tym pokoju powinno się znajdować.
Do dzisiejszych zajęć będzie potrzebne pudełko (może być po butach), to będzie dziecka pokój, i inne
mniejsze pudełka np.: po zapałkach, lekarstwach, herbatach itp. Jak się domyślacie, z tych pudełek należy
zrobić „Pokój moich marzeń”. Pudełka – meble mogą być pomalowane, ale również oklejone kolorowym
papierem. Okno możesz narysować, ale może być wycięte i zawieszone w nim firanki, własne pomysły
bardzo wskazane.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Wykonanie pokoju.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Wykonanie pokoju

Zajęcia rozwijające kreatywność
Posprzątajcie swoje miejsce pracy, zróbcie zdjęcie swojego pokoju marzeń i wyślijcie mi je.

W-FTemat: Rzuty woreczków do celu. Chwyty woreczków rzucanych.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu – 2 min.; Krążenia ramion w przód – 2 min; Krążenia ramion w tył – 2 min.; Krążenia bioder - 10
razy w prawą i 10 w lewą stronę.; Skrętoskłony - po 5 razy na stronę
Ćwiczenia:
1.Dziecko w siadzie skrzyżnym (po turecku) .Rzuca worek w
górę i stara się go złapać - oburącz, raz prawą, raz lewą ręką,
rzuca prawą, łapie lewą ręką, rzuca oburącz, ale przed
złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3 razy)

2. Dziecko w siadzie podpartym trzyma woreczek stopą
i stara się go rzucić jak najwyżej.

3. Dziecko z woreczkiem na głowie wykonuje
energiczny wyskok w górę tak, aby woreczek oderwał
się od głowy. Następnie stara się go złapać w dłonie.

5. Dziecko w siadzie skrzyżnym trzyma krążektalerzyk w rękach a na nim woreczek. Podrzuca
woreczek w górę i stara się go złapać na krążek.

6. Dziecko rzuca woreczki do miseczki z odległości
2-3 metrów. Jedną ręką – raz prawą, raz lewą.

7. Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą woreczek
i stara się wycelować w tarczę.

8. Dziecko w leżeniu na brzuchu trafia woreczkami
w toczącą się piłkę.
4. Dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękoma
wyprostowanymi w bok. Przerzuca woreczek nad
głową z jednej ręki, do drugiej.

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”

Wykonujemy
6- 10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Zajęcia rozwijające kreatywność
2. TEMAT ZAJĘĆ: Zabawy muzyczno – ruchowe „ Co robia moja reka?”
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć
1. RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst,
który ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując wspólnie te proste
polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.

2. DROGI RODZICU, dzisiaj kolejny cykl bezpośrednich zabaw z dzieckiem. Tym razem w wyliczance,
gestykulacja rąk odsłania przed dzieckiem różne możliwości jego własnej dłoni i palców. Dzięki takim zabawom
dziecko nauczy się nowych gestów i posiądzie ich precyzję.
* Proszę przeczytać dziecku tekst wyliczanki i wytłumaczyć, na czym zabawa polega. Rodzic czyta i pierwszy
wykonuje gesty a dziecko powtarza głos np. aj, aj. Dziecko stara się wyraźnie wypowiadać odgłosy. Ręce
powtarzają naprzemiennie: raz prawa, raz lewa reka
CO ROBI MOJA RĘKA?

Głaszcze - tak, tak
Szczypie - aj, aj
Łaskocze - gil gil
Drapie - drap, drap
Klaszcze - klap, klap
Pociera - szuru-buru
Tańczy - hop-la
I ucieka - frrrrr

prawa ręka głaszcze lewą dłoń i na odwrót
prawa ręka delikatnie szczypie lewą dłoń i na odwrót
prawa ręka łaskocze lewą dłoń i na odwrót
prawa ręka delikatnie drapie lewą dłoń i na odwrót
klaszczemy obiema dłońmi
pocieramy dłońmi
machamy prawa, lewą dłonią, potem dłonie machają razem
chowamy prawą rękę za plecami( pod stołem), potem lewą.

* Druga wersja wyliczanki jest podobna, zamieniamy tylko części ciała. Dłonie głaszczą , szczypią itd. w różnych,
dowolnych miejscach…brzuch, kolana, broda, uda…

3. DWIE RĘCE, 10 PALUSZKÓW
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
Na pianinie gram ( uderzamy palcami o stół ).
Ja dwie ręce mam ( pokazujemy dłonie ),
Na bębenku gram ( uderzamy dłońmi o kolana, po brzuchu itp. ).
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami ).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
I zaklaszcze wam ( klaszczemy w dłonie )
MIŁEJ ZABAWY! 😊
Logopedia – Bartek, Piotr
Kolejne zajęcia bardzo proszę aby oprócz codziennych chociaż kilkunastominutowych ćwiczeń języka, policzków,
masaży, które kilkakrotnie wysyłałam i są w ogłoszeniach dla rodziców na stronie szkoły usprawniać pracę mózgu.
Bardzo proszę jeśli zakupili Państwo słuchawki i przynajmniej jedną książeczkę z zestawu Słucham i uczę się mówićczęść sylaby i rzeczowniki, a dla dzieci niemówiących wyrażenia dźwiękonaśladowcze dodatkowo jeszcze-codziennie
20 minut z przerwą nakładać dziecku słuchawki i sobie/kupując rozdzielnik, aby włożyć tam kable obydwu słuchawek/
i słuchać logopedy koniecznie-to jest właśnie rehabilitacja mózgu a zwłaszcza stymulacja płatów czołowo-skroniowociemieniowego. Mama mając na uszach słuchawki pokazuje każdy obrazek a dziecko słucha na swoich słuchawkach i
patrzy-jeśli nie kierujemy mu głowę na obraz-to konieczna dziś stymulacja logopedyczna funkcji w mózgu-bez względu

na to czy dziecko mówi, czy nie-idzie jednocześnie rehabilitacja rozumienia, rozpoznawania , koncentracji, uwagi itp.
Takie ćwiczenia musicie Państwo wykonywać każdego dnia co najmniej początek wykonywać masaże i ćwiczenia, które
podałam języka, warg i przez pół roku po dwóch miesiącach zmienimy na kolejne zeszyty. Proszę więc aby na policzków,
Następnie ze słuchawek zestawy do wyćwiczenia sylab i wyrazów, lub rozumienia i rozpoznawania u dzieci
niemówiących. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zeszyty te Słucham i uczę się mówić są w
Internecie do kupienia za grosze, zwłaszcza na allegro. Ćwiczcie proszę-stymulować będziecie wszystkie funkcje w
mózgu -a to najważniejsze i nie wymaga wysiłku-poza zakupem ich. Zawsze przed tymi ćwiczeniami ze słuchawkami,
poćwiczcie wg. Zestawów wcześniejszych narządy.
Twardochleb Zofia
Rewalidacja-zadania opr.K.O

Kuba P.
1. Odczytaj tekst .

TO WIOSENNA ŁĄKA.
ŁĄKA JEST ZIELONA.
NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW.
NA DOLE CHODZI KONIK POLNY.
NAD ŁAKĄ LATA KOLOROWY MOTYL
OBOK MOTYLA SIEDZI DUŻA WAŻKA.
MUCHA CHODZI PO TRWIE.
BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI.
WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA.
2. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z tekstu. Przepisz tekst do zeszytu.

To jest łąka. Łąka jest …………..
Na łące …………… dużo ……………
Na ………… chodzi …………………..
……… łąką ………… kolorowy …………….
Obok motyla ………..
duża …………….
…………… chodzi po trawie.
Biedronka ma duże ……………..
Wiosną łąka jest ………………..

Piątek
TEMAT DNIA: Mój adres zamieszkania.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Szymon, Bartek Armand Emil
Rodzicu, napisz swojemu dziecku adres zamieszkania, dziecko niech poprawi po śladzie i nauczy się na
pamięć, powtarzając kilka razy
Piotr i Kuba
Poproście rodzica, aby napisał wam pełny adres zamieszkania, a wy starannie go przepiszcie. Dobrze by
było zrobić to na kopercie.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
W tym ćwiczeniu należy zamalować tyle kółek, ile głosek ma w nazwie dany przedmiot np. PARASOL P-A-RA-S-O-L ma 7 głosek to malujemy 7 kółeczek. Kuba i Piotr mogą zrobić samodzielnie to ćw. natomiast
pozostali mogą wykorzystać pudełko na liczmany. Rodzic wymienia głoski, a dziecko wrzuca do kolejnych
dziurek jeden liczman. Tam gdzie się skończy wymienianie głosek i wrzucanie liczmanów, liczba na dnie
pokaże, ile rodzic wymienił głosek, a dziecko pomaluje tyle kółek.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Pod schematem domu znajdują się meble i urządzenia domowe, należy wyciąć te przedmioty i przykleić we
właściwym pomieszczeniu. Przedmioty e pokoloruj.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie pracy i wyślij mi je.

