TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: 18-22.05.2020 r.
Poniedziałek
TEMAT DNIA: Wiosenne warzywa

Zajęcia rozwijające kreatywność (muzyka)
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Zapoznanie z pios. „Kochana Mamo”, zabawa przy muzyce - poniedziałek
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu
do szkoły.

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 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 . Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE. Kto nie ma dostępu do Internetu, proszę, aby rodzice ,
przeczytali tekst piosenki.
Po wysłuchaniu/przeczytaniu piosenki niech dziecko odpowie, *dla kogo poświęcona jest ta piosenka?, *z jakiej
okazji jej się uczymy?, *kiedy obchodzimy Dzień Matki?
*Jakie zwierzęta pomagały mamie, odszukaj je na ilustracji.

Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę małpeczkę
z podróży. Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za Ciebie
zmywać talerze.
Kochana Mamo, gdy będę duży, to Ci przywiozę wielbłąda
z podróży. Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz,
aby do pracy mknąć na wielbłądzie
Kochana Mamo, gdy będę duży,
to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży.
Niech wszystkie mówią ze mną to samo,
że bardzo Ciebie kochamy, Mamo!

Wysłuchajcie/przeczytajcie piosenkę jeszcze raz.
W trakcie słuchania/czytania bawcie się muzyką:
wyklaskujcie rytm piosenki, maszerujcie i spiewajcie
„kochana mamo”

3. Ostatnim zadaniem będzie odszukanie na karcie
kalendarza Dnia Matki ( co jest na obrazku w tym
dniu?)
Odszukajcie i policzcie instrumenty

Religia
KATECHEZA 1
TEMAT: OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Święty Jan Paweł II to człowiek, którym zachwycał się i zachwyca cały świat.
18 maja 2020 roku będziemy obchodzić 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec Karol był
żołnierzem, a mama Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach. Uczył się dobrze. W
niedzielę uczęszczał do parafialnego kościoła gdzie był ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą
bardzo lubił jeździć na nartach. Latem wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Z kolegami często grał w piłkę.
Najczęściej stawał na bramce. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym księdzem i cudownym papieżem.
Papież Jan Paweł II był wielkim autorytetem i wzorem dla ludzi kultury i nauki całego świata. Będąc Papieżem –
następcą św. Piotra, zauważał każdego człowieka.
W okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do ponad 130 krajów, w
tym 9 razy odwiedził nasza Ojczyznę.
Swoją wędrówkę po ziemi zakończył w wigilie święta miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005r. o godz. 21:37. Był to
bardzo trudny czas dla ludzi na całym świecie.
Zachęcam Was do wysłuchania piosenki o miejscu narodzin św. Jana Pawła II
https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
a także o tym za co kochamy Jana Pawła II https://www.youtube.com/watch?v=13jM6fzCEVY
Bardzo Was proszę i zachęcam, aby dzień urodzin Świętego Papieża tj. 18 maja, był świętem w naszych rodzinach i
domach, gdyż Jan Paweł II jest Patronem Rodzin.
Na zakończenie dnia proszę, byście z całą Rodziną polecili się Bogu za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II.
Zadanie dla ochotników
Narysuj bukiet kwiatów, który chciałbyś dać Janowi Pawłowi II w dniu Jego urodzin.
Kochane Dziecko, poproś swojego Rodzica by wysłał zdjęcie Twojej pracy do Twojego wychowawcy.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
To są wiosenne warzywa. Lubimy je ze śmietaną, skropione oliwą lub na kanapkach.

SAŁATA

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

Przypomnij sobie też nazwy innych warzyw.

Porozmawiajcie o tym co trzymamy w lodówce, a co nie należy trzymać

Zajęcia rozwijające kreatywność
Pokoloruj obrazek

W-F
Wychowanie fizyczne Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
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: krzesło.
Ćwiczenia:
1.Pajacyki – wykonaj 15 powtórzeń.

5. 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.
Wykonaj 8 powtórzeń.

2.Oprzyj się plecami o ścianę. Powoli zsuwaj się w dół do
momentu aż łydki i uda utworzą kąt prosty. Zachowaj
proste plecy. Wytrzymaj 30 sekund.

6. Wykonaj podpór przodem na łokciach. Wytrzymaj 20
sekund.

3.Leżenie tyłem, kolana ugięte, ręce wyciągnięte w stronę
kolan. Unosimy tułów w górę, napinając mięśnie brzucha.
Wykonaj 8 powtórzeń.

4.Pozycja stojąca, pół kroku od krzesła. Wchodzimy na
krzesło zaczynając raz prawą, raz lewą nogą. Wykonaj 8
powtórzeń każdą nogą.

6. Bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan. Biegnij przez
30 sekund.

7.Pozycja stojąca, ręce na biodrach. Wykonaj wykrok raz
prawą, raz lewą nogą. Po 8 powtórzeń każdą nogą.

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Szymona Sz., Bartosza Ł., Emil G.
Temat: Kredki Olka.
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.
To są kredki Olka
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Pokoloruj:





pierwszą i piątą kredkę na czerwono,
drugą kredkę na niebiesko,
trzecią i siódmą kredkę na żółto,
czwartą, szóstą i ósma na zielono.

Ile jest kredek ?

……………………….

………………………

……………………

………………………..

Zadanie 2.
Dokończ według wzoru, popraw po śladzie.

pierwszy długopis jest

drugi długopis jest

żółty

zielony

trzeci długopis jest

czerwony

czwarty długopis jest

niebieski

Zadania dla: Piotra S., Kuby P.
Temat: Krzyżówka - kredki.

Drodzy rodzice, jeśli to będzie konieczne odczytajcie swoim dzieciom treść zadania i
pomóżcie przy jego wykonaniu.
Zadanie
Wpisz wyrazy z ramki. Odczytaj i napisz hasło.
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nożyczki zeszyt długopis gumka klej blok linijka
pisak ołówek kredki

Integracja Sensoryczna E. Gancarz
Szymon Sz. Poniedziałek 13.00-14.00
Propozycje ćwiczeń:

1. Nadmuchiwanie balonu, zabawy z balonem.
2. Gra w „chińczyka”- wyrzucanie kostki, przeliczanie pól.
Terapia ruchowa 18/20.05 S. Ziętal - Bartosz;
20.05 - Szymon

Ćwiczenia doskonalące przyjmowanie postawy skorygowanej.
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 powtórzeń
Uwagi
1.
Pozycja wyjściowa - Stanie tyłem do ściany.
Ruch- Przyjęcie postawy skorygowanej: pięty
5 powtórzeń.
przy ścianie, nogi wyprostowane, brzuch
wciągnięty, całe plecy przylegają do ściany,
łopatki ściągnięte, klatka piersiowa
wypuklona, głowa wyciągnięta w górę wzrok
skierowany przed siebie ręce wzdłuż tułowia,
WYTRZYMAĆ.
P.W. - pozycja
2.
P.w.- Stanie tyłem do ściany w postawie
wyjściowa.
skorygowanej
5 powtórzeń.
RR –ramiona
Ruch - powolne przejście do półprzysiadu z
NN -nogi
kontrolą przylegania pleców do ściany i
LN - lewa noga
zachowanie postawy skorygowanej.
PN - prawa noga
3.
P.w. - Stanie tyłem do ściany. Ręce
wyprostowane wzdłuż tułowia.
5 powtórzeń.
Ruch - wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rak w dół.
4.

5.

6.

7.

Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych

P.w. - Siad na krześle, w postawie
skorygowanej. Na głowie ćwiczącego
znajduje się woreczek lub książka.
Ruch - Przejście do stania z zachowaniem
postawy skorygowanej.
P.w. - Stanie w postawie skorygowanej. Na
głowie ćwiczącego znajduje się woreczek, na
podłodze narysowana linia. Ruch - Przejście
po linie na odcinku ok. 3 metrów z
zachowaniem postawy skorygowanej.
P.w. - Stanie.
Ruch- Marsz na odcinku ok. 2-2,5 metra z
wykonywaniem: wdech nosem w czasie
trzech kroków i przeniesieniem
wyprostowanych rak w górę w skos, wydech
ustami w czasie pięciu kroków i
opuszczeniem rąk.
P.w.-Siad na krześle, w postawie
skorygowanej. Ręce ułożone w „skrzydełka”.
Ruch- opuszczanie rąk z zachowaniem
postawy skorygowanej.

5 powtórzeń.

5 powtórzeń.

5 powtórzeń

po 5 powtórzeń

Wtorek
TEMAT DNIA: Wiosenna kanapka

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Szymon, Bartek, Armand, Emil
Rodzicu, dziecko musi zakolorować tyle kropel deszczu ile wskazuje liczba w chmurze.

Używając pudełka na liczmany, obliczcie

Kuba i Piotr Oblicz.

Zajęcia rozwijające komunikatywność

Armand, Emil, Bartek, Szymon
Rodzicu, przeczytaj nazwę warzywa, a dziecko niech wskaże warzywo i połączy
strzałką wyraz z warzywem
Kuba i Piotr zróbcie to samodzielnie.

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

SAŁATA

Zajęcia rozwijające kreatywność
Oto kilka zdjęć kanapek.

Korzystając ze zdjęć lub z własnego pomysłu zrób wiosenne kanapki. Rodzicu, pomóż swojemu dziecku
według jego potrzeb. Życzę smacznego.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Posprzątaj swoje miejsce pracy. Zrób zdjęcie kanapce i wyślij mi.

Religia
KATECHEZA 2
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
Odpowiedz na pytania:
– Co spotkało człowieka w podróży?
- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
– Jakimi czynami to pokazał?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody, pielęgnował, dał dwa denary. To są czyny
miłości bliźniego.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej
pomocy. Miłość bliźniego wymaga pełnego zaangażowania. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego czy tylko
uronić łzę wzruszenia. Miłość trzeba okazywać czynami, wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i wszystko, czym
dysponujemy.
Uczymy się pomagać innym – nawet tym których mniej lubimy. Nasze serca są grzeszne jeżeli nie chcemy pomagać
potrzebującym.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie
za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi na Covid 19.

W-F
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
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. lub taniec do muzyki.
Przybory: piłka.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń:
1.Wykonaj podpór przodem, ręce na piłce. Następnie
przyciągaj dynamicznie raz jedno, raz drugie kolano do
klatki piersiowej.

5. Leżenie tyłem, nogi ugięte, stopy na podłodze, w rękach,
przy klatce piersiowej, piłka. Unieś górną część ciała, mocno
napinając mięśnie brzucha i podrzuć pikę. Złap piłkę i wróć do
leżenia.

6.Leżenie tyłem, kolana wyprostowane, nogi uniesione w górę.
W rękach, przy klatce piersiowej, piłka. Unieś górną część ciała,

2.Siad ugięty, piłka w dłoniach. Przekładaj dłonie
dotykając piłką podłogi raz z prawej, raz z lewej strony
bioder. Trudniejsza wersja: unieś stopy nad podłogę.

3.Wykonaj podpór przodem, ręce na piłce. Wytrzymaj w
tej pozycji 20-30 sekund.

mocno napinając mięśnie brzucha, wyprostuj ręce, kieruj piłkę
w stronę stóp. Następnie wróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie oddechowe: Dziecko w siadzie na piętach, po
głębokim wdechu nosem, silnie dmucha na piłeczkę. Stara sią,
aby piłeczka potoczyła się jak najdalej.

4. Leżenie tyłem, ręce wyprostowane za głową, w
dłoniach piłka. Jednocześnie podnieś nogi i barki oraz
przenieś ręce z piłką w przód w stronę stóp. Napnij mocno
mięśnie brzucha. Wersja łatwiejsza: kolana ugięte, stopy
na podłodze, pracuje tylko górna część ciała.

Środa
TEMAT DNIA: Wiosenna sałatka warzywna

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Poniżej przedstawiam tabelę najzdrowszych warzyw. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie znanych warzyw i
nazwanie je oraz z pomocą rodziców poznać nowe.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Hasło 5 porcji warzyw i owoców dziennie jest nam dobrze znana, nie od dziś. Ale ile to jest porcja warto to
wiedzieć, szczególnie Tobie Rodzicu, kiedy Twoje dziecko siedzi w domu
i rusza się mniej niż
zwykle. Przeanalizujcie wspólnie poniższą tabelkę. Ustalcie jakie warzywa i owoce dziecko lubi.
Zastanówcie się wspólnie na 5 porcjami warzyw i owoców dziennie, które dziecko może spożyć. Może
zróbcie sobie tabelkę, która pozwoli urozmaicić spożywane owoce i warzywa. Dziecko przez dany okres
czasu może rysować owoce i warzywa, które spożyje ciągu dnia. Życzę sukcesów i rezultatów w zdrowym
odżywianiu.

Zajęcia rozwijające komunikatywność
Głośne czytanie wiersza „Na straganie”
Stragan to stoisko na targu

Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz „Na straganie”
Emil, Bartek, Armand, Szymon.
Przed czytaniem poproś dziecko, aby zapamiętało jak najwięcej warzyw, które występują w wierszu. W
razie trudności przeczytaj wiersz jeszcze raz, aż dziecko wymieni chociaż kilka warzyw.

Kuba i Piotr
Odpowiedz na pytania, a odpowiedzi zapisz w zeszycie.
1. W jakim miejscu spotkał się warzywa?
2. Jakie warzywa wystąpiły w wierszu?

Zajęcia rozwijające kreatywność
Na dzisiejszych zajęciach zrobimy marchewkę. Na jedną marchewkę potrzebne będą: dwa pomarańczowe
paski papieru, trzy paski papieru zielonego jeden długości pomarańczowych pasków, a dwa trochę krótsze
( długość pasków uzależniona jest od wielkości jaką ma mieć marchewka) , zszywacz albo klej, nożyczki.
Poniżej jest pokazany sposób, jak wykonać taką marchewkę. Kilka marchewek można zawiesić na nitce.
Dekoracja ta może stanowić dodatek do kuchni lub pokoju dziecięcego. Życzę przyjemnej pracy.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Posprzątajcie swoje miejsce pracy, zróbcie zdjęcie marchewki i wyślijcie mi.

W-F Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu.
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 minuty; Pajacyki 10-15 powtórzeń; Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.
Przyrządy i przybory: woreczek/maskotka, piłka.
Ćwiczenia: Wykonujemy 6-8 powtórzeń każdego wiczenia.
4. Leżenie przodem. Nogi wyprostowane i złączone.
1. W małym rozkroku, w opadzie tułowia w przód.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte przed siebie, w
Ręce wyciągnięte w bok. Wymach raz prawą, raz
dłoniach woreczki/maskotki. Głowa uniesiona
lewą ręką w górę ze skrętem tułowia.
wyciągnięta w przód. Dziecko unosi wyprostowane
ręce nad podłogę i rzuca woreczki w górę.

2.W małym rozkroku, głowa wyciągnięta w górę,
ręce wyprostowane nad głową. Dziecko wykonuje
powoli opad tułowia w przód, następnie wraca do
pozycji wyjściowej.

5. Klęk podparty. Dziecko wysuwa powoli
ręce do przodu i wykonuje opad tułowia (klatka
piersiowa nad podłogą). Należy wytrzymać w tej
pozycji kilka sekund i wrócić do klęku.

3. Leżenie przodem. Nogi wyprostowane i złączone.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w bok, uniesione
nad podłogę (pod brzuchem, w okolicy pępka kocyk
lub ręcznik), przed głową, na podłodze leży piłka.
Dziecko przenosi wyprostowane ręce nad piłkę z
klaśnięciem w dłonie.

Ćwiczenie oddechowe: Leżenie tyłem. Stopy oparte
na podłodze, ręce leżą wzdłuż tułowia. Dziecko
wykonuje wdech nosem z przeniesieniem
wyprostowanych rąk za głowę, a następnie
wykonuje wydech ustami z jednoczesnym
przeniesieniem rąk do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie
wykonujemy w wolnym tempie. Powtarzamy 3- 4
razy.

Czwartek
TEMAT DNIA: Wiosenna sałatka.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Dzisiaj zrobimy sałatkę wiosenną.
Przepis:
1 główka sałaty
6 – 8 rzodkiewek
Pęczek szczypiorku
Szklanka śmietany
Przyprawy : sól pieprz, cukier, cytryna
Pamiętaj ważną rzecz, każde warzywo przed spożyciem, należy dobrze umyć.

Rodzicu, pomóż swojemu dziecku według jego potrzeb.
Umyte i wysuszone liście sałaty porwij na małe kawałki i wrzuć do salaterki. Następnie należy pokroić
drobno szczypiorek i dołożyć do naczynia. A teraz trudna czynność, należy rzodkiewkę pokroić w talarki i
dorzucić do pozostałych warzyw. Teraz wymieszaj śmietanę z przyprawami (według upodobania) i dodaj do
warzyw i dobrze wymieszaj. Sałatka jest gotowa do spożycia. Smacznego.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Wykonanie sałatki

Zajęcia rozwijające kreatywność
Wykonanie sałatki

Zajęcia rozwijające kreatywność
Posprzątaj swoje miejsce pracy, zrób zdjęcie i wyślij mi na moją pocztę email lub telefon

W-F
Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu, w ruchu, rzuty do celu.
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
Przybory: woreczki/maskotki, ringo, krążek/talerzyk, piłka. Ćwiczenia:
1.Dziecko leży na brzuchu, trzymając w dłoniach ringo.
W odległości ok. 1,5 metra przed nim ustawiony jest
kręgiel lub stojak na ręczniki papierowe. Dziecko stara
się trafić kółkiem na kręgiel/stojak.

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

Wykonujemy
6- 10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia
2.Dziecko stoi, trzymając ringo w dłoniach. Wykonuje
rzut ranga w górę i stara się złapać na przedramię
opadające kółko.

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

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

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

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

8. Dziecko w leżeniu na brzuchu trafia

woreczkami w toczącą się piłkę.

Zajęcia rozwijające kreatywność

– MUZYKA
1. TEMAT ZAJĘĆ: Zabawa ruchowa do piosenki „Kochana Mamo” - piątek
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 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 będziemy ilustrowali ruchem, naszym ciałem to wszystko, co dzieje się w
piosence. Kliknijcie proszę na link z piosenką https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE, posłuchajcie i
przypomnijcie słowa piosenki.
DRODZY RODZICE - Rozpisałam każdy wers piosenki, co i jak pokazujemy ale możecie bawić się – ilustrować
ciałem
wg własnego pomysłu. Przeczytajcie wcześniej, w jaki sposób ilustrujemy, będzie potem łatwiej podczas całej zabawy.
Pierwszy raz może być troszkę trudno ale drugi raz i kolejny, z pewnością będzie łatwiej i weselej. Miłej zabawy 😊
Kochana Mamo ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )
gdy będę duży ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę małpeczkę z podróży ( dzieci skaczą)
Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za Ciebie zmywać talerze ( naśladujemy mycie naczyń)
Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce/ pokazujemy ręką serce )
gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę wielbłąda z podróży. ( chodzimy wolno jak wielbłąd, nogi podnosmy wysoko)
Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz, aby do pracy mknąć na wielbłądzie ( możemy usiąść na krześle i udajemy,
że jedziemy)
Kochana Mamo, ( układamy palce dłoni w serce / pokazujemy ręką serce)
gdy będę duży, ( pokazujemy, jacy jesteśmy duzi)
to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży. ( robimy rękoma duże koło)
Niech wszystkie mówią ze mną to samo, że bardzo Ciebie kochamy, Mamo! ( wskazujemy serce, dzieci przytulają się
do Mamy).

Rewalidacja-zadania
opr.K. O
Kuba P.
1. Przeczytaj zdania zamiast obrazków wpisz odpowiednie wyrazy. Całe zdania przepisz do zeszytu.

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI

PO

BAWI SIĘ Z BIEDRONKĄ

SIĘ WCIĄŻ

GANAJĄ. A GDY

WIECZOREM SLONKO ZA

SIĘ CHOWA.

I MAMA SWE DZIECI DO DOMU WOŁA.
TO KONIK POLNY Z

SZYBCIUTKO ZASYPIAJĄ.

BARDZO WCZEŚNI RANO WSTAJĄ.
A POTEM W

CAŁY DZIEŃ GRAJĄ.

Piątek
TEMAT DNIA: Dlaczego warto jeść warzywa i owoce.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Szymon, Bartek, Emil, Armand
Poprawcie liczby po śladzie. Policzcie ile dany arbuz ma pestek i połączcie z odpowiednią liczbą
Policzcie, ile warzyw jest na obrazku. Weź w kółko liczbę, która wskazuję ilość warzyw.

Kuba i Piotr
Wpiszcie takie liczby, aby stanowiły ciąg kolejnych liczb następujących po sobie. I tak przykład 1)…..17…….
przed 17 jest 16, to w kratkę przed 17 wpisujemy 16, natomiast po 17 jest 18 , to w kratkę po 17 wpisujemy
18.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Wykonaj polecenie

Zajęcia rozwijające kreatywność
Pokoloruj obrazek

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

Temat: Makieta szkoły.
Dzisiejszym waszym zadaniem będzie wykonanie prostej makiety szkoły z dostępnych w domu materiałów.
Potrzebne będą:
 Karton( np. po butach, telewizorze itp.)
 nożyczki proste,
 nożyczki do cięcia ozdobnego, (niekoniecznie)
 klej,
 farby,
 przeźroczysta taśma klejąca,
 dodatki: skrawki materiałów, zapałki i wszystko, co można przykleić jako ozdobę.
Sposób przygotowania:
1. Wycinamy podstawę makiet na której znajdować się będzie wszystko to co chcemy na niej umieścić
( budynki, ławki, płot, drzewa itd.);
2. Wycinamy boki naszych budynków i przyklejamy je do naszej podstawy;
3. Malujemy nasze budowle na dowolny kolor (odkładam do momentu wyschnięcia);
4. Dodajemy dach i również malujemy. Dodajemy okna, drzwi;
5. Następnie zajmujemy się dodatkami w postaci boiska, drzewek, ławek, płotów itp.(w tym punkcie
pozostawiam wam do wykonania i waszej wyobraźni)
Pozdrawiam i życzę miłej pracy. Łukasz Kubalewski
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LOGOPEDIA – Emil G. Bartosz Ł, Piotr S.
W tym tygodniu bardzo proszę poćwiczyć z dziećmi zestaw na stymulację funkcji oddychania oraz dorsum -czyli języka.
Takie ćwiczenia wspomagają proces rehabilitacji w artykulacji i funkcjonowaniu narządów-ponieważ rehabilitujemy je
tak samo jak kończyny górne czy dolne. Przejdźmy do kilku przykładów i bardzo proszę je wykonywać dwa razy dziennie
nawet do 10 razy każde ćwiczenie, nie zapominając o ćwiczeniach ekspresji na słuchawkach i tych dwóch zeszytach o
których pisałam ostatnio. Dzieci niemówiące nakładamy słuchawki i pokazujemy sami obrazki, dzieci na wózkach
również, pisałam. Powodzenia.
Proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczcie.
1. Szeroko otwarte usta i oblizujemy dookoła wargi czubkiem języka kilka razy w jedną stronę kilka razy w drugą całe
wargi dookoła/można posmarować wargi miodem lub nutelką/ wtedy zlizujemy.
2.Usta cały czas szeroko otwarte przy kolejnym ćwiczeniu, aby język miał swobodę działania i naprzemiennie dotykamy
czubkiem języka kącików ust do 20 razy-dokładnie tylko kącików ust.
3. Kolejne ćwiczenie -szeroko otwarte usta ,język dotyka sufitu-czyli czubek języka dotyka podniebienia twardegomówimy dzieciom a teraz liczymy kropki na biedronce, która jest tam na suficie, ma duzo kropek.
Patrzymy, czy usta są szeroko otwarte-to drogie Panie ćwiczenia do wymowy głosek szumiących czyli sz, cz, rz, dż
Proszę je wykonywac codziennie po kilka razy.
To dobry czas, aby poćwiczyć właśnie język i pozostałe narządy-bo przecież one odpowiadają za mowę, połykanie śliny,
trawienie pokarmowe itp
Każdorazowo jak maluchy się nudzą bardzo proszę dać banki mydlane i w łazience przy wannie poćwiczyć dmuchanie
i robienie baniek.
Jednocześnie z kartki brystolu, papieru zrobić zwykłą biedronkę i pomalować kropki, lub nawet samą kartkę i na niej
porobić kilka kulek z waty jak macie-rurką pokazać proszę jak przenosimy kulki z miejsca na miejsce lub układamy na
biedronce, na kropkach kawałki waty. Ćwiczenia oddechowe -fajna zabawa-ale pokazać musicie, czyli nabrać powietrza
z rurki i przenieść rurkę z kulką na miejsce dopiero wypuścić powietrze. To dobra rehabilitacja dla oddechu, płuc oraz
ruchomości warg, języka. Powodzenia. Zofia Twardochleb

