Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET
wychowawca Anna Jans
Temat ośrodka tygodniowego:
PONIEDZIAŁEK 18.05.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Czym jest niepełnosprawność?
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.
Teraz dziecko zapisz w zeszycie:
PONIEDZIAŁEK
18 MAJA 2020 ROKU
CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?
Obejrzyj razem z rodzicem film. https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Drogi rodzicu, chciałabym, aby dziecko
napisało notatkę do zeszytu lub wkleiło wydrukowany tekst:
SĄ RÓŻNE RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. MOGĄ
BYĆ TO OSOBY :
1. Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ (OSOBY TAKIE JEŻDŻĄ NA WÓZKU LUB
PORUSZAJĄ SIĘ O KULACH)

2. NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE

3. OSOBY NIESŁYSZĄCE I NIEDOSŁYSZĄCE

4. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

5. ORAZ INNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Jakub wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, które ma w domu. Za każde dobrze wykonane zadanie Jakub
otrzymuje żeton, za 3 żetony - nagrodę.
RELIGIA: 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.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Chciałabym, aby dziecko wykonało
rysunek w wersji programie Paint. Rodzicu skopiuj poniższy obrazek klikając prawym przyciskiem myszy i
wybierając ikonkę kopiuj.
Następnie otwórz plik Paint. Po lewej stronie jest ikonka wklej. Kliknij tutaj i pojawi Ci się skopiowany
obrazek. Zadaniem chłopców jest pokolorować obrazek oraz go zapisać a następnie przesłać na moją pocztę
mailową.
Jakub może wykonać ten obrazek w wersji wydrukowanej i pomalować farbami.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.
Hubert S.
Temat: Jacy jesteśmy. Dziecięce przechwałki. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem
wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w misia .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Eron to zawsze naj!”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj co ma do
powiedzenia. Posłuchaj wiersza klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. To zadanie jest baaardzo
trudne. Uważnie posłuchaj polecenia klikając w głośniczek. Jeśli nie dajesz sobie rady, to po prostu
przejdź do następnego zadania.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka. To zadanie nie powinno być trudne.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.
Adrian J.
Temat: Jacy jesteśmy. Nie jestem bałaganiarzem. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem
wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w kostkę do gry .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Ratujmy porządek”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Dziwny lokator” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w małego robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj co jego
podpowiedzi. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Klikaj w głośniczki i uważnie słuchaj.
Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.

7. Klikaj w głośniczki i uważnie słuchaj. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Odsłuchaj i wykonaj polecenie z głośniczka.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
TERAPIA TOMATISA: AGNIESZKA B.
Hubert S.
Temat: Zapisujemy równania.
Rodzicu, przeczytaj polecenie i pomóż dziecku zapisać równanie typu: 1 + 0 = 1

Zad. 2. Zapisz równanie – dodaj czapki bez pomponików z czapkami z pomponikami. Zapisz wynik.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA z Katarzyna O.
Hubert S.
1. Przeczytaj zdania zamiast obrazków wpisz odpowiednie wyrazy. Całe zdania przepisz do zeszytu.

KIEDY ZA OKNEM ŚWIECI

.

BAWI SIĘ Z BIEDRONKĄ.

PO

SIĘ WCIĄŻ GANIAJĄ.

A GDY WIECZOREM SŁONKO ZA

SIĘ CHOWA.

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

SZYBCIUTKO ZASYPIAJĄ.

BARDZO WCZEŚNIE RANO WSTAJĄ.
A POTEM W

CAŁY DZIEŃ GRAJĄ.

LOGOPEDIA: Hubert S, Adrian J.
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

WTOREK 19.05.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Biografia Marii Grzegorzewskiej.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku,
pogodę za oknem.
Jakub wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, które ma w domu. Za każde dobrze wykonane zadanie Jakub
otrzymuje żeton, za 3 żetony - nagrodę.
Przygotowałam link do filmu o Marii Grzegorzewskiej. Dzieci mogą zobaczyć jak wyglądała nasza
patronka, jaki miała głos. https://www.youtube.com/watch?v=FtBRrMZcntk&t=40s
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Dzisiaj porozmawiamy o Marii Grzegorzewskiej, która jest patronem
naszej szkoły. Przypomnimy, kim była, co takiego ważnego robiła i jakie hasła głosiła. Bardzo proszę, aby
rodzice przeczytali tekst dzieciom i podczas czytania pokazywali i opisywali załączone zdjęcia. Po
przeczytaniu tekstu bardzo proszę, aby chłopcy odpowiedzieli na pytania.
Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888, a zmarła 7 maja 1967. Była pedagogiem,
psychologiem, profesorem, twórca polskiej pedagogiki specjalnej. Dostrzegała potrzeby osób
niepełnosprawnych i nie pozostawała obojętna wobec nich. Musicie wiedzieć, że w czasach, w jakich żyła
Maria Grzegorzewska żadne dziecko niewidome, niesłyszące czy dziecko nie potrafiące nauczyć się czytać i
pisać nie chodziło do szkoły, bo nie było dla nich odpowiednich szkół. Dzieci te przez całe życie siedziały w
domu, nie spotykały się z rówieśnikami i nikt ich nie uczył.
Maria Grzegorzewska założyła szkołę specjalną, w której mogły uczyć się dzieci niepełnosprawne i w
której nauczyciele mogli otoczyć je specjalistyczną opieką i troską oraz zastosować w pracy z nimi
przystosowane do ich potrzeb programy i metody. Maria Grzegorzewska stworzyła metodę "ośrodków
pracy", którą pracujemy na co dzień w naszej szkole. Uczyła również nauczycieli w jaki sposób pracować z
osobami niepełnosprawnymi, jakich pomocy używać. aby były dostosowane do potrzeb i możliwości osób
niepełnosprawnych. Pisała książki i była redaktorem czasopisma Szkoła Specjalna.
Najbardziej znanymi hasłami Marii Grzegorzewskiej były stwierdzenia:
„Nie ma kaleki – jest człowiek”,
„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"
co według naszej patronki oznaczało, że każdy zasługuje na szacunek, że każdy jest wartościowym
człowiekiem i powinien mieć równe szanse na naukę.
Dzięki Marii Grzegorzewskiej każdy z was uczy się w sposób dostosowany do niego samego.
Pytania:
1. Kim była Maria Grzegorzewska?
2. Kiedy zmarła Maria Grzegorzewska?
3. Jakie były główne hasła Marii Grzegorzewskiej?
4. Kim zajmowała się Maria Grzegorzewska?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz dziecko może zapisać w zeszycie:
WTOREK
19 MAJA 2020 ROKU
MARIA GRZEGORZEWSKA.
Teraz chciałabym, abyś drogi rodzicu wraz z dzieckiem odnalazł informacje w internecie na temat Marii
Grzegorzewskiej. Krótką notatkę możecie wydrukować. A chłopcy niech wkleją ją do zeszytu.
Jakub może ćwiczyć podawanie przedmiotów na polecenie (ćwiczenie rozumienia mowy).
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Teraz chciałabym, abyś razem z
dzieckiem wykonał obrazek naszej szkoły. Przyłóżcie do kartki A4 pudełko po herbacie i odrysujcie
prostokąt, jeśli chcecie namalować większą szkołę, obok odrysujcie kolejny prostokąt. Teraz dziecko może
samodzielnie narysować okna, drzwi, dach. Metoda pracy dowolna. Zdjęcia prac proszę przesłać na moją
pocztę mailową. Miłej pracy!!!
WYCHOWANIE FIZYCZNE: TEMAT: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka, woreczki.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. Unosimy
do góry LR i PR.

Ćw.2 Jw. z woreczkami.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw.5 Dziecko leży na piłce. Wyprost RR w Wykonujemy 8przód z woreczkami.(wytrzymać 3sek.)
10 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

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

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

Uwagi

KÓŁKO "MAŁY TECHNIK" : p. Łukasz K.
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.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Hubert S.
Hubercie, Pani Ewo, przygotowałam zadania na percepcję wzrokową. Wejdźcie w link. Zadaniem Huberta
jest odnalezienie właściwej części danego obrazka.
http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-6 - wersja łatwiejsza
http://pisupisu.pl/przedszkole/brakujacy-fragment-13 - wersja trudniejsza
Chciałabym, aby Hubert zrobił oba zadania. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłej pracy!!!
ŚRODA 20.05.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Portret Naszej Patronki.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.
Następnie proszę, aby dziecko zapisało w zeszycie:

ŚRODA
20 MAJA 2020 ROKU
PORTRET NASZEJ PATRONKI.
Jakub wykonuje zadania ze swojego kartonu (Segregowanie i ćwiczenia manipulacyjne).
OTO MARIA GRZEGORZEWSKA:

POPATRZ NA PORTRET I OPISZ JAK WYGLĄDAŁA MARIA GRZEGORZEWSKA. POMOGĄ CI W
TYM PYTANIA:
1. CZY NA PORTRECIE JEST MŁODA CZY STARSZA KOBIETA?
2. JAKI KOLOR WŁOSÓW MA MARIA GRZEGORZEWSKA?
3. JAKIE MA UCZESANIE?
4. CZY NOSI ONA OKULARY?
5. JAK JEST UBRANA?

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję

Rozgrzewka

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Treść zajęć
Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w
tył; Krążenia RR w bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie;
Przemachy RR – równoczesne
Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. RR
na biodrach. Prostujemy na
przemian LN i PN.

Ćw.5 Leżenie tyłem NN oparte o
piłkę. Napinamy i unosimy
pośladki do góry NN
wyprostowane – wytrzymujemy 3
sek.

Ćw.2. Jw. Prostujemy na
przemian LN i PN. z
jednoczesnym uniesieniem rąk do
góry.
Ćw.6 Siedzimy oparci o piłkę NN
ugięte pośladki nie dotykają ziemi.
RR skrzyżowane na klatce
piersiowej. Przechodzimy do
leżenia na piłce - wytrzymujemy 3
sek.

Ćw.3 Dziecko w leżeniu przodem
na piłce. Mięsnie pośladków i
grzbietu napięte NN
wyprostowane RR oparte o
podłoże. Unosimy na przemian
PN i LN.

Ćw.4 Jw. Prostujemy na przemian
LR i PR.

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

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.

Wykonujemy
8-12
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Pokoloruj portret Marii Grzegorzewskiej. Rodzicu
możesz wydrukować dziecku obrazek lub wkleić go do programu Paint, by dziecko pokolorowało go w
wersji elektronicznej.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA :P.MAŁGORZATA D.
Adrian J.
Temat: Jacy jesteśmy. Literki też mają swoje charakterki. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem
wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w serduszko .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Zakręcone litery”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Gdzie jest żyrafa?” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w głośniczek i odsłuchaj jak brzmi polski alfabet. Powtarzaj
wszystkie literki za głosem z komputera.
7. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj
się je wykonać poprawnie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
9. Odsłuchaj klikając w głośniczek.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.
Adrian J.
Temat: Ćwiczenia oddechowe i zwiększające ruchomość klatki piersiowej.
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:
Zdjęcie/

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Opis ćwiczenia

Rysunek

Zdjęcie/

Opis ćwiczenia

Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Pozycja
wyjściowa -Siad skrzyżny, z
maksymalnym rozwarciem kolan.
Ruch: Powolne krążenie
obustronne wyprostowanych
ramion w tył, jak najbardziej
odwodzenie w tył, z
jednoczesnym ściąganiem
łopatek. Powtórzenia: 2 serie po

Ćw. nr 5) P.w.- Siad skrzyżny,
ramiona w skurczu pionowym,
dłonie zaciśnięte w pięść. Ruch:
Wdech- ramiona unosimy w górę,
otworzenie dłoni-wydech,
ramiona wracają do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia:
2 serie po 3 powtórzenia, między
seriami ok. 30-60 sekund

6 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, ręce
w skrzydełka. Rodzic z lewej i z
prawej strony trzyma wstążki
(tasiemki) .
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem
głowy w bok a następnie
dmuchnięcie na wstążkę.
Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok.
30-60 sekund przerwy. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny, w
dłoniach trzymana oburącz laska
(kij). Ruch: Wdech nosem, z
uniesieniem rąk z laską w górę, a
następnie wydech ustami, z
przeniesieniem laski na uda.
Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok.
30-60 sekund przerwy. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem,
nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Na brzuchu leży
trzymana oburącz laska
(kij). Ruch: Wdech nosem, z
przeniesieniem rąk z laską w górą
do położenia na podłodze za
głową, a następnie wydech
ustami, z przeniesieniem rąk do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia:
2 serie po 3 powtórzenia, między
seriami ok. 30-60 sekund
przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem,
nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Rodzic trzyma nad
ustami piórko (lub kawałek
waty). Ruch: Silne dmuchnięcia w
piórko które puszcza Rodzic.
Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok.
30-60 sekund przerwy. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. Ruch:
Marsz po pokoju. Wdech nosem,
z uniesieniem rąk w górą a
następnie wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk.
Powtórzenia:
2 serie po 3 powtórzenia, między
seriami ok. 30-60 sekund
przerwy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krzesełku.
Na stole naczynie z wodą. W
wodzie zanurzona rurka.
Ruch: Wdmuchiwanie powietrza
do wody przez rurkę.
Powtórzenia: 2 serie po 3
powtórzenia, między seriami ok.
30-60 sekund przerwy. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Bibliografia: 1. Wilczyński J.: Korekcja wad postawy człowieka. Starachowice 2005 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

CZWARTEK 21.05.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Hymn szkoły.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem.
Jakub wykonuje ćwiczenia na koncentrację uwagi (segregowanie, nakładanie koralików na paliki,
przekładanie przedmiotów z butelki do koszyka itp.).

Drodzy Uczniowie! Przypomnijcie sobie, jeszcze tekst hymnu naszej szkoły. Rodziców proszę o pomoc i
przeczytanie tekstu hymnu.
1. Przez całe życie chciała nieść szczęście ludziom skrzywdzonym
i ciężko pracowała, by nikt nie był odrzucony.
Ref. To dzięki naszej patronce, dziś każdy zna i powie to proste krótkie zdanie:
"Nie ma kaleki , jest człowiek"
2. Choć dawno już odeszła, my o niej pamiętamy,
by wszyscy też ją znali, piosenkę tą śpiewamy:
Ref. To dzięki naszej patronce, dziś każdy zna i powie to proste krótkie zdanie:
"Nie ma kaleki , jest człowiek".
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Chciałabym, aby dzieci jeśli pamiętają
melodię hymnu, zaśpiewały go.
Drogi Rodzicu! Napisz proszę dziecku na całej kartce dużymi drukowanymi literami główne hasło Marii
Grzegorzewskiej : NIE MA KALEKI JEST CZŁOWIEK.
Drogi uczniu! Wyklej wężami zrobionymi z plasteliny lub wydzieranką z kolorowego papieru napis, tak,
aby każda litera była w innym kolorze.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: 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
Ćw.7 Gra na bębenku. Dziecku siedzi z
skrzyżnym( po turecku ). Skłony głowy nogami ugiętymi. Unoszą nogi i lekko
w bok (w prawo i w lewo); skłony w
uderzają w podłogę wystukując rytm.
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. 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 Ćw. 10 Dziecko siedzi w rozkroku.
przed siebie.
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

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

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

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.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA)
TEMAT ZAJĘĆ: Zapoznanie z pios. „Kochana Mamo”, zabawa przy muzyce
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. .
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
Mamo!

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

4.

Ostatnim zadaniem będzie odszukanie na karcie

kalendarza Dnia Matki
( co jest na obrazku w tym dniu?) Odszukajcie,
policzcie instrumenty i przy pomocy rodzica dzieci
wpisują cyfrę

kochamy,

RELIGIA:
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,10,3037
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.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: P. Anna J.
Adrian J.
Drogi rodzicu! Drogi Adrianie! dziś przygotowałam dla Ciebie zadania związane z przepisywaniem tekstu
w programie WORD. Chciałabym, aby Adrian przepisał następujący tekst i uzupełnił odpowiednio
wykropkowane miejsca (tekst z wciśniętym CapsLok
i czcionką 20):
NAZYWAM SIĘ ..........................................
MIESZKAM W .............................................
W WOLNYM CZASIE LUBIĘ .....................
UCZĘ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ ..................

W ŻARACH.

MOJĄ WYCHOWAWCZYNIĄ JEST PANI .............
Powodzenia! Proszę wysłać mi przepisany tekst Adriana na maila. Pozdrawiam.

PIĄTEK 22.05.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Historia szkoły.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):
TEMAT ZAJĘĆ: Zabawa ruchowa do piosenki „Kochana Mamo”
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).
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Rzuty woreczkami do celu. Chwyt woreczków rzucanych.
Przyrządy i przybory: woreczki.
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 ; Krążenia bioder;
Skrętoskłony

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Stoimy w rozkroku NN na szerokość
Ćw.4 Stoimy w rozkroku NN na szerokość
bioder. Dziecko wypycha woreczek dwiema bioder. Dziecko wyrzuca woreczek obiema
RR z klatki piersiowej.
RR z nad głowy odchylając ciało do tyłu.

Ćw.2 Stoimy w rozkroku NN na szerokość
bioder. Dziecko wyrzuca woreczek obiema
RR z góry z za głowy.

Ćw.5 Stoimy w rozkroku NN na szerokość
bioder. Dziecko wyrzuca woreczek między
nogami do tyłu , przechylając ciało do
przodu. Woreczek trzymamy obiema RR.

Ćw.6 Stoimy w rozkroku NN na szerokość
bioder. Dziecko wyrzuca woreczek na bok,
ze skrętem tułowia.
Ćw.3 Stoimy w rozkroku NN na szerokość
bioder. Dziecko wyrzuca woreczek z góry od
tyłu, przechylając ciało do przodu. Trzyma
woreczek za plecami dwiema RR od dołu.

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

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

Wykonujemy 6 8 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Woreczki dziecko
podaje do
partnera lub
wyznaczamy
punkt w który
stara się trafić.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w
kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku, pogodę za oknem. Następnie proszę, aby dziecko
zapisało w zeszycie:
PIĄTEK
22 MAJA 2020 ROKU
HISTORIA SZKOŁY.
Drogi rodzicu! Oto historia naszej szkoły(proszę przeczytaj dziecku):
Początki powstania szkoły specjalnej w Żarach sięgają roku 1954 i były trudne. Brakowało
wykwalifikowanej kadry w zakresie nauczania dzieci upośledzonych umysłowo oraz zrozumienia ze strony
miejscowej ludności dlatego typu placówki. Mimo to w styczniu 1955 r. na polecenie władz szkolnych pani
Stefania Ryzza organizuje dwa oddziały szkoły specjalnej z klasami I i II, w której naucza wspólnie z panią
Marią Jacewicz.

Pierwsza siedziba szkoły przy ul. Żabikowskiej

W roku szkolnym 1955/56 pracę podejmuje kolejny nauczyciel pani Józefa Rajman i powstaje trzeci
oddział, a placówka liczy już 38 uczniów.

Lekcja geografii pod kierownictwem pani S. Ryzzowej

Lekcja w klasie VII pod kierownictwem pani M. Jacewicz

W kolejnych latach stopniowo przybywa uczniów, tworzone są nowe oddziały, nauczyciele zdobywają
doświadczenie zawodowe wzorując się i wykorzystując wzorce dydaktyczne, organizacyjne i wychowawcze
z innych tego typu placówek w kraju. Wzrasta też zrozumienie dla potrzeb dzieci upośledzonych zarówno

wśród ich rodziców jak i całego miejscowego społeczeństwa. Pierwsi absolwenci opuszczają mury szkoły w
roku 1961.
W roku 1967 funkcjonowało już 7 klas, w których za sprawą 9 pedagogów pobierało naukę 129 uczniów.
Drugi etap historii szkoły datuje się od grudnia 1967 r. i trwa do 31 maja 1984 r. W tym czasie szkoła
przeniesiona została do zaadoptowanego budynku po byłej kopalni "Przyjaźń Narodów" przy Placu
Inwalidów 12.
Dzięki pomocy finansowej KOiW w budynku przeprowadzono gruntowny remont. Powstały pierwsze
klasopracownie m. in. gabinet geograficzno - przyrodniczy, świetlica szkolna.

Nowa siedziba szkoły specjalnej przy Placu Inwalidów 12

W roku szkolnym 1969/70 kierownictwo szkoły obejmuje pan Ludwik Sznajder, który przywiązuje dużą
wagę do dalszej poprawy bazy materialnej.
W tym czasie zakupiono wiele sprzętu i pomocy naukowych, powstały pracownie gospodarstwa domowego,
pracownia krawiecka, dwie pracownie techniczne do pracy w drewnie i metalu, gabinety matematyki, j.
polskiego, historii, wychowania obywatelskiego. Zaadoptowano również pomieszczenie na salę
gimnastyczną, powstała harcówka i gabinet lekarski.
Duży wkład w prace na rzecz modernizacji placówki włożyła sama młodzież oraz rodzice. W tym czasie
szkoła miała własną księgowość oraz oddzielne środki finansowe, co korzystnie wpływało na rozwój bazy.
Nadzór nad szkołą sprawowało Kuratorium.
W roku szkolnym 1975/76 liczba uczniów wynosiła 257 i było to najwięcej w historii szkoły. Było wówczas
14 oddziałów, w których pracowało 20 pedagogów. W tej sytuacji rodzi się koncepcja budowy nowej
szkoły. Kolejnymi dyrektorami w tym okresie byli: Angela Ramirez, Edward Leszczyński i od 1980 r.
Ryszard Masłowski.
W czerwcu 1984 r. szkołę przeniesiono do nowego 2 kondygnacyjnego budynku przylegającego do starej
szkoły. W nowej szkole uczniowie i nauczyciele mają zdecydowanie lepsze warunki do pracy. Do
dyspozycji mają 13 pomieszczeń lekcyjnych, nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne. Ciągle jednak brakuje sali
gimnastycznej, którą do zajęć wychowania fizycznego prowizorycznie wygospodarowano z części holu.
W tym czasie szkoła liczy 117 uczniów w 10 oddziałach, w których pracuje 14 nauczycieli. Prężnie działają
szkolne drużyny harcerskie oraz PCK i SKO. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach kółek
zainteresowań takich jak: plastyczne, techniczne, koło rytmiczno - wokalne i "Żywego Słowa". W szkole
działa chór, a młodzi sportowcy notują znaczące osiągnięcia na spartakiadach i turniejach.
W kolejnych latach szkołą zarządzają Leokadia Nowakowska i ponownie Angela Ramirez
W czerwcu 1997 roku rozstrzygnięty został konkurs na nowego dyrektora szkoły, który jednogłośnie
wygrała pani mgr Alina Rapacz.

Od 01.09.2011 pełniącą obowiązki dyrektora została pani mgr Magdalena Gruca.
Od 14 czerwca 2012 roku Pani mgr Magdalena Gruca jest dyrektorem naszej szkoły.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Dziś wykonacie kwiat dla Marii Grzegorzewskiej. Drogi
rodzicu, oto link do strony z instruktażem:
https://www.youtube.com/watch?v=m25WRbIzyQo
Powodzenia!
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Adrian J.
Drogi rodzicu! Drogi Adrianie! Przygotowałam na dziś pracę ze stroną matzoo. Oto link:
https://www.matzoo.pl/zerowka/47
Adrianie, Twoim zadaniem jest wskazanie prawidłowego kierunku, który pokazują strzałki. Powodzenia!
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 siędziecko 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.

2.

3.

Czas
zabawy.
3- 5
minut

2- 3
minuty

2- 3
minuty

4.

5.

6.

7.

8.

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.

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP. Warszawa 1997 r.
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