Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET wychowawca Anna Jans
Temat ośrodka tygodniowego: Zwierzęta hodowlane.

ŚRODA 15.04.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Poznajemy zwierzęta domowe i hodowlane.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Chciałabym, aby napisało w
zeszycie:
ŚRODA
15 KWIETNIA 2020 ROKU
POZNAJEMY ZWIERZĘTA HODOWLANE.
Drogi rodzicu pomóż dziecku uruchomić link: (należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej automatycznie otworzy się strona z zadaniem)

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8
Teraz proszę, aby dzieci obejrzały załączone niżej obrazki zwierząt z podręcznika. Proszę nazwijcie je.
Dzieci (Hubert i Adrian) z pomocą rodziców mogą wykonać ćwiczenia załączone na drugiej stronie
podręcznika str. 75. Proszę , aby Jakub wykonał zadania motoryczne, które macie Państwo w domu oraz
obejrzał filmik należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z
zadaniem)

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 i spróbował powtórzyć dźwięki wydawane przez
zwierzęta.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: taśma - sznurek; woreczek.
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;
Krążenia RR w przód;
Krążenia RR w tył;
Krążenia RR w bok – L i P;
Przemachy RR – naprzemiennie;
Przemachy RR – równoczesne
Krążenia bioder
Skrętoskłony
Ćw.1
Marsz po linii(sznurek; taśma) - przodem
Ćw.2
Marsz po linii – tyłem
Ćw.3
Marsz po linii przodem półobrót i marsz tyłem .
Ćw.4
Marsz po linii przodem – woreczek na głowie
Ćw.5
Marsz po linii - przodem z zamkniętymi oczyma.
Ćw.6
Marsz krokiem dostawnym(bokiem)-LN i PN

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

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa
noga
Wykonujemy 812 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po turecku”. Dziecko wykonuje wdech nosem,
a następnie silnie dmucha na szarfę.

Ćwiczenia
oddechowe

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Dziś rozpoczniesz wraz z synem
(Adrian, Hubert) pracę nad makietą farmy. Zasyłam pomocny, przykładowy link: należy wcisnąć lewy
klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem)

https://www.youtube.com/watch?v=MHFIjSmd_nA
Nie mogę doczekać się efektów waszej pracy!!!! Proszę o zdjęcia!
Jakub może pokolorować farbą wydrukowany obrazek: https://kolorki.net/kolorowanka/swinia
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Jakub Ł.
Ćwiczenie koncentracji na zadaniu. Proszę, aby przygotować dla Jakuba trzy koszyki (to to samo zadanie,
które przygotowaliście jeszcze przed świętami). Do jednego proszę wrzucić nakrętki od butelek oraz
koraliki (macie je Państwo w kartonie, który dostarczyłam), dwa kolejne proszę ustawić przed dzieckiem
puste. Z koszyka 1 wyjmujemy nakrętkę i wrzucamy do koszyka 2 mówiąc "Taki tu", następnie
wyjmujemy koralik wrzucamy do koszyka 3, mówiąc "Taki tu". Podajemy kolejne przedmioty z koszyka 1
(nakrętka lub koralik) a zadaniem dziecka jest wrzucenie go do odpowiedniego koszyka 2 lub 3. W
przypadku niewłaściwego wyboru koszyka przez Jakuba staramy się blokować niewłaściwe włożenie do
koszyka (blokujemy ruch ręki), pokazując pozytywny wzór.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA :P.MAŁGORZATA D.
Adrian J.
Temat: Ukierunkowane wypowiedzi na temat zagrożeń dla środowiska spowodowanych przez człowieka,
na podstawie zdjęć.
Witajcie Kochani!
Spieszę się z serdecznym podziękowaniem za wykonanie poprzednich zadań. Jesteście wspaniali!!!
Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Adrianowi, a Adrian powoli i z rozmysłem
wykonywał polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet.
2. W wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_25_124_p1
3. Polecenia dla Adriana:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie.
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj obrazki, kliknij w głośniczki przy obrazkach i odsłuchaj.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Kliknij w głośniczek i posłuchaj wiersza.
7. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby „załadować” zadanie.
8. Kliknij w głośnik, aby odsłuchać polecenie.
9. Wykonuj zadania następnych stronach aż dojdziesz do końca tj. do pisania cyfry 10.
4. Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj
dzielnie!

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.
Adrian J.
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!

Lp.

Organizacja i przebieg zabawy

1.

Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i
rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica
lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci
witają się z nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i
uderzając jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła
odpoczynek wtedy dzieci opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło
rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej
na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym,
Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to
wichura która dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest
silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się
palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica,
dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje
do ręki, następny kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga:
Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z
rękoma ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na
hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami,
raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można
modyfikować, dziecko może wskazywać kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło
wskaż…
Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze
wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania
na hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe
, w pozycji stojącej wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech
ustami z opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” –
dziecko wraca do sprzątania.
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a
następnie drugą.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bibliografia:
1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.
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LOGOPEDIA: P. Zofia T. z Adrian J. i Hubert S.
Drodzy Rodzice-u dzieci z zaburzoną artykulacją bardzo ważne są ćwiczenia w obrębie buzi, języka,
policzków i ustawianie dobrze tych narządów, aby prawidłowo wypowiadać każdą głoskę, sylabę i wyraz.
Postanowiłam przedstawić Wam kilka ćwiczeń, które przez ten czas popróbujcie poćwiczyć sadzając
dziecko naprzeciw siebie i pokazując co mają robić. Uważam, że ćwiczenia pozostałych funkcji typu
rozwijanie pisania, czytania, liczenia itp. to macie z nauczycielami, wychowawcami każdego dnia. Uwagi
ogólne przedstawiłam Państwu -są na stronie szkoły w pliku ogłoszenia. Naprawdę warto dziś zamówić
internetowo za grosze chociaż jeden zeszyt z płytą z zestawu Słucham i uczę się mówić /jest w internecie/.
Zeszyt- Sylaby i rzeczowniki część I-słuchawki i niech nasze dziecko nawet w miarę dobrze mówiące
utrwala słownictwo, nazewnictwo, kojarzy obraz ze słowem i przetwarza do mózgu wszystko-to bardzo
dobra rehabilitacja oraz ćwiczenie jak pisałam rozumienia, rozpoznawania, myślenia, pamięci, słuchu,
mowy, koordynacji słuchowo-ruchowej itp. Przy okazji macie w domu logopedę. Nie ma znaczenia, czy
dziecko mówi dobrze, czy słabo, czy w ogóle - mózg wszystko przetwarza poprzez słuchawki. Przy okazji
jeśli macie Państwo w domu mikrofon jakikolwiek nawet zabawkowy - dziecko przez mikrofon powtarza
za Wami chociażby kilka SŁÓW JAKICHKOLWIEK KAŻDEGO DNIA -mikrofon musi mieć dźwięk
jednak, żeby dziecko słyszało siebie. Oto kilka propozycji dla WAS mamy-abyście wiedziały praktycznie
jak poćwiczyć z dzieckiem daną głoskę - aby potem w sylabie i wyrazie prawidłowo wymawiać.
Głoski syczące - S, C, Z, DZ - wypowiadamy je powiem potocznie, nie naukowo zaciskając zęby górne z
dolnymi, rozciągając wargi wzdłuż, język leży leniuchowato i wypowiadamy
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, następnie -CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,
następnie -ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, następnie
DZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD.
- Popróbujcie poćwiczyć nawet jak dziecko je wypowiada najpierw w izolacji / czyli samą głoskę, potem
w sylabie i w wyrazie u kogo się da.
S - SO, C - CO, Z - ZO, DZ - DZO
S - SA, C - CA, Z - ZA, DZ - DZA
S - SE, C - CE, Z - ZE, DZ - DZE
S - SU, C - CU, Z - ZU, DZ - DZU
Dzieci, które wypowiedzą prawidłowo głoski te i sylaby, mogą przejść do wypowiadania wyrazów
dwusylabowych wtedySO – SO, CO - CO, ZO – ZO, DZO - DZO
Następnie SO – SO – SO - SO
CO – CO – CO – CO - CO
ZO – ZO – ZO - ZO
DZO – DZO – DZO - DZO
SO - CO, SO - CA, SO - ZO, SO - DZO
CA – ZA, DZO – ZO, SU - CA
Utrwalanie poprawnej wymowy przydaje się też naszym dzieciom mówiącym-proszę zwracać uwagę na
poprawne wypowiadanie głosek, sylab, wyrazów. Proszę poprawiać wymowę tych głosek, bo często
właśnie dzieci nasze mylą głoskę S z SZ - błędnie ustawiając język.
Przy S, C, Z, DZ - język leży leniuchowato, wargi wąskie rozciągnięte, zęby ściśnięte. Przy głosce SZ
natomiast - język idzie do góry i robimy tzw. ryjek z warg, są zaokrąglone, otwarte. Jeśli sobie Panie
pozbieracie te kartki-będziecie wiedziały jak potocznie, bez specjalisty-ćwiczyć z dzieciaczkiem w domu.
Pozdrawiam.
Twardochleb Zofia-neurologopeda

CZWARTEK 16.04.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Świnia i kura.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: : Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Chciałabym, aby napisało w
zeszycie:
CZWARTEK
16 KWIETNIA 2020 ROKU
ŚWINIA I KURA.
Na początek proponuję zabawę ze strona internetową: (należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link
poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem)

https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-zwierzatek-w-zakresie-6_51_209
A następnie poproszę Was drodzy rodzice o pomoc chłopcom w odnalezieniu informacji o zwierzętach
takich jak: świnia i kura. Mam ciekawe artykuły o tych zwierzętach:
https://www.ekologia.pl/artykul/stereotypy/swinia-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-swiniaciekawostki,6942.html
https://www.otwarteklatki.pl/20-ciekawostek-o-kurach/
Bardzo proszę Was drodzy rodzice o przeczytanie tych artykułów dzieciom lub streszczeniu ich własnymi
słowami.
Jakub może wykonać ćwiczenia manipulacyjne.
Jeśli dzieci mają jeszcze siłę i chęci proponuję:
Drogi rodzicu teraz chcę, aby dziecko (Adrian i Hubert) zapisało krótką notatkę w zeszycie na temat
świni i kury.
ŚWINIA TO ZWIERZĘ WSZYSTKOŻERNE (JE WSZYSTKO). MA WYDŁUŻONY PYSK,
ZKOŃCZONY RYJEM. JEJ CIAŁO POKRYTE JEST TWARDĄ SZCZECINĄ. ŚWINIA JEST
ZWIERZĘCIEM HODOWANYM NA CAŁYM ŚWIECIE, W CELU POZYSKANIA MIĘSAWIEPRZOWINY.
KURA TO PTAK HODOWANY DLA MIĘSA I JAJ. SAMIEC KURY TO KOGUT.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Teraz proszę Ciebie rodzicu, abyś pomógł dziecku
wejść w link https://www.kolorowankionline.net/zwierzeta - oto kolorowanka. Dziecko samodzielnie
będzie mogło pracować przy komputerze. Jakub będzie kolorował rysunek świnki, stworzony przez
rodzica (podpowiedź: Rodzicu narysuj:
M
O
e
WW
i połącz teraz te litery a utworzy się obrazem świnki. Zadaniem Jakuba będzie przy pomocy gąbki
kuchennej przykładanej do farby a potem do kartki, kolorować świnię. Powodzenia!
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka; szarfa; kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć

Rozgrzewka

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

Uwagi

RR- ramiona
L- lewa strona

P- prawa strona
Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , LR, Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami
wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi
PR w miejscu.
NN nad piłką.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się
ją złapać.

Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi
nogami. Podnosi obie NN i przetacza
pod nimi piłkę.

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę następnie
klaszcze ( 1 do 3 razy ) i stara się złapać
piłkę

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki do
reki tak, aby krążyła wokół bioder( w L i
P stronę )

Ćw.5 Dziecko staje w rozkroku i robi
skłon w przód i rzuca piłkę miedzy
sowimi nogami do partnera lub o
ścianę.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

LN – lewa noga
Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi
nogami. Dziecko wew. częścią stóp
łapię piłkę i podrzuca wysoko do góry.

PN - prawa noga

Ćwiczenie oddechowe
Siedzimy w siadzie skrzyżnym „po
turecku”. Dziecko wykonuje wdech
nosem, a następnie silnie dmucha na
szarfę.

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):
TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy instrumenty smyczkowe-skrzypce
RODZICU, ZRÓB POSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS ZAJĘĆ
I PRZEŚLIJ NA KONTAKT WYCHOWAWCY.

1.

2.

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...
RODZICU, jeżeli masz możliwość połączenia się z Internetem, kliknij w poniższy link
https://www.youtube.com/watch?v=wV1eV9cZ6iQ

3.

Oglądnijcie i posłuchacie z dziećmi krótki filmik… zwróćcie uwagę, jakie dźwięki wydają skrzypce, w jaki
sposób dziewczynka trzyma skrzypce podczas grania, zwrocie uwagę, jak wygląda smyczek.

Jeżeli nie macie łączności z Internetem, proszę zrobić tylko zadanie poniżej…

4.

Drodzy RODZICE …Wszystkie zadania, jakie przygotowałam wykonujcie razem z dzieckiem. Zadania nie sa

trudne
Przeczytajcie dziecku poniższy tekst. W trakcie czytania, dziecko odszukuje poszczególne elementy
skrzypiec.

Skrzypce należą do grupy instrumentów smyczkowych. Są najmniejszym i najwyżej brzmiącym
instrumentem smyczkowym. Skrzypce mają 4 struny, na których gra się za pomocą smyczka.
Dlatego grupa nazywa się grupą instrumentów smyczkowych. Smyczek, jest to sprężysty drewniany kij,
na którym zamocowane jest pasmo włosia końskiego. Skrzypek opiera instrument na lewym ramieniu,
przytrzymując brodą. W prawej ręce trzyma smyczek, którym ciągnie po strunach.

Poniższa ilustracja przedstawia różnicę w wielkości instrumentów smyczkowych, od najmniejszego do
największego. Wskaż skrzypce.

RELIGIA:
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy
wdzięczni Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki
zasłużyć na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi.
Zadanie dla chętnych Uczniów!
Zastanów się i odpowiedz lub napisz:
Gdzie spotykamy się ze Zmartwychwstałym Chrystusem?
Drodzy Uczniowie!
Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk
Drogi Uczniu!
Opowiedz Rodzicom , co zapamiętałeś z obejrzanego filmu.
Zachęcam Rodziców i Dzieci do modlitwy za osoby starsze, chore, oraz o powstrzymanie epidemii
koronawirusa. Pomocą będzie poniżej zamieszczony link
prezentacji
Drogi Krzyżowej.
https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=share&fbclid=IwAR0pPy3RGXn6s8UBbZxNKFXf-CSE_ovR-SE8fn4JUbmiLgZeK8MWC_uoJI

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: P. Anna J.
Adrian J.
Drogi rodzicu, dziś popracujecie z Adrianem z e-podręcznikiem. Wejdźcie w link
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p4
i proszę , aby Adrian wykonał zadania.

PIĄTEK 17.04.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Koń i krowa.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):
TEMAT ZAJĘĆ: Rozwiązujemy zagadki - skrzypce.
RODZICU, ZRÓB POSZĘ 1 ZDJĘCIE LUB NAGRAJ KRÓTKI FILMIK PODCZAS ZAJĘĆ
I PRZEŚLIJ NA KONTAKT WYCHOWAWCY. Lub, jeżeli masz możliwość wydrukowania, zachowajcie
prace do powrotu do szkoły.
Przywitanie, jak na każdych zajęciach
DRODZY RODZICE, oglądnijcie, posłuchajcie z dziećmi jeszcze raz filmik z ost. lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=wV1eV9cZ6iQ

Obrazek różni się 3 szczegółami, popatrz uważnie i wskaż je.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT(zadanie główne): Ćwiczenia wzmacniające m. posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę
ciała.
Przyrządy i przybory: piłka, szarfa-taśma.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

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

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Zegar .Dziecko siedzi w siadzie
skrzyżnym( po turecku ). Skłony głowy w bok
(w prawo i w lewo); skłony w przód i tył.

Ćw.2 Lornetka . Dziecko w leżeniu przodem
unosi głowę do góry i dłonie składa do oczu
(lornetka).

Ćw.3 Samolot. Dziecko w leżeniu przodem RR
w bok. Unoszą RR i naśladują samolot.

Ćw.7 Gra na bębenku. Dziecku siedzi z
nogami ugiętymi. Unoszą nogi i lekko
uderzają w podłogę wystukując rytm.

Ćw. 8 Raki. Dziecko podporze tyłem
Podczas ćwiczeń
chodzi po pokoju bioderkami uniesionymi
w leżeniu
jak najwyżej .(przodem ,tyłem).
przodem ( na
brzuchu)
podkładamy pod
brzuch zwinięty
kocyk lub
Ćw. 9 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie ręcznik.
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara
się nie zostać trafionym piłką unosząc
biodra

Ćw.4 Dziecko w leżeniu przodem. Unosi
łokcie i stara się wypchnąć piłkę przed siebie.

Ćw.5 Wielbłądy .Dziecko chodzi po pokoju na
czworakach.

Ćw.6 Dziecko w klęku podpartym przetacza
pikę czołem po pokoju.

Ćw. 10 Dziecko siedzi w rozkroku.
Wykonuje skręt T w prawo kładzie piłkę
za swoimi plecami i robi skłon T w lewo z
zabiera piłkę. ( raz w L raz w P)

Wykonujemy 68 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Chciałabym, aby napisało w
zeszycie:

PIĄTEK
17 KWIETNIA 2020 ROKU
KOŃ I KROWA.
Poproszę Was drodzy rodzice o pomoc chłopcom w odnalezieniu informacji o zwierzętach takich jak: koń
i krowa. Proponuję ciekawe artykuły o tych zwierzętach: (należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link

poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem)

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-koniach-dla-dzieci/
http://sadurski.com/krowa-ciekawostki-o-krowach/
Bardzo proszę Was drodzy rodzice o przeczytanie tych artykułów dzieciom lub streszczeniu ich własnymi
słowami.
Drogi rodzicu teraz chcę, aby dziecko (Adrian i Hubert) zapisało krótką notatkę w zeszycie na temat konia
i krowy.
KOŃ TO DUŻE ZWIERZĘ O WYDŁUŻONEJ GŁOWIE, GRZYWIE NA KARKU, DŁUGIM
OGONIE Z WŁOSIA I KRÓTKIEJ SIERŚCI. HODUJE SIĘ JE JAKO ZWIERZĘ WIERZCHOWE I
POCIĄGOWE.
KROWA TO SAMICA BYDŁA DOMOWEGO. MA KRĘPĄ BUDOWĘ CIAŁA, MAŁE ROGI I
GŁADKĄ, KRÓTKĄ SIERŚĆ. HODOWANA DLA MLEKA ORAZ MIĘSA - WOŁOWINA.
Proszę , aby Jakub wykonał zadania motoryczne, które macie Państwo w domu.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drogi rodzicu teraz możecie wraz dzieckiem wykonać dowolne zwierzę hodowlane z rolki po papierze
toaletowym. Oto obrazki do pomocy:

Powodzenia! W razie trudności proszę dzwonić, chętnie pomogę.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Adrian J.
Drogi rodzicu, Adrianie. Dziś proponuję pracę z matzoo. Oto linki:
https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-zakresie-6-test_51_193oraz
https://www.matzoo.pl/klasa1/6
Miłej pracy! Powodzenia!
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: P. Anna J.
Jakub Ł.
Drogi rodzicu dziś poćwiczcie naśladownictwo z programem Knillów (program wprowadzający) . Pomóc
może film:
(należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem)

https://www.youtube.com/watch?v=e04_3LioAsk

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.
Adrian J.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które
zostały umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !
Zdjęcie/Rysun
ek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja
wyjściowa –Leżenie tyłem przy
ścianie, nogi ugięte stopy
przyciskają piłkę do ściany. RuchToczenie piłki stopami po ścianie
w górę i dół. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle,
stopy ustawione równolegle,
oparte o podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle,
przed krzesłem na podłodze leży
rozłożony kocyk. Stopy stoją na
brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle,
Nogi uniesione nad podłogę,
stopy w zgięciu podeszwowym,
palce stóp podkurczone. RuchNaprzemienne dotykanie palcami
stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce
w pozycji skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z jak
najdłuższym wymawianiem literki
S. Powtórzenia: 3 razy.

Zdjęcie/Rysune
k

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Podeszwy stół złączone. RuchWyprost nóg w stawach
kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi
aby kolana były rozchylone na
zewnątrz i stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Współćwiczący usiłuje
zabrać piłkę ćwiczącemu który
obejmuje ją stopami.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 8) 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.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem.
Nogi ugięte, stopy oparte o
podłogę. Druga osoba trzyma nad
ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na
podłodze narysowana linia. RuchMarsz z krzyżowaniem stóp. Na
odcinku 1,5-2 metry.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia: 1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

