Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET
wychowawca Anna Jans
Temat ośrodka tygodniowego: Moja rodzina.
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Moja rodzina. Drzewo genealogiczne.
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
25 MAJA 2020 ROKU
MOJA RODZINA.
Drogi rodzicu! Proszę, abyś odtworzył film i obejrzał z dzieckiem. Film dotyczy rodziny.
https://www.youtube.com/watch?v=WecjIzN-WME
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz kolejny film, który wytłumaczy dziecku
koligacje rodzinne. Proszę, aby dziecko przygotowało ołówek, kredki, kartkę papieru. Będzie mogło
samodzielnie rysować wg instrukcji.
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg
RELIGIA: TEMAT: DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA NASZE MAMY – DZIEŃ MATKI
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Każdego roku, w maju, jest taki szczególny dzień, który jest poświęcony naszym mamom.
To dzień 26 maja.
Dziękujemy mamie za życie, trud wychowania i opiekę.
Przeczytajcie piękny wiersz o naszych kochanych mamach.
Jest takie słowo, słowo jedno
Przed którym inne słowa bledną
Słowo jak słońce jaśniejące
Co wszystkie inne słowa gasi
Słowo z muzyki i z uśmiechu
Z zapachu kwiatów i nut ptasich
Słowo, co nigdy nie zawodzi
Wierne i czułe do ostatka
Najbliższe serca, najpiękniejsze
Jedno, jedyne słowo – Matka

Każdy z nas ma też drugą Mamę, która dał nam Pan Jezus
Posłuchaj co powiedział Pan Jezus
http://www.biblijni.pl/J,19,25-27
Pomyśl jak okażesz wdzięczność swojej mamie? Co dla niej zrobisz w dniu Jej święta?
Może spróbujesz zrobić laurkę, a może nazbierasz bukiet polnych kwiatów i wręczysz je swojej kochanej
mamusi dziękując Jej za miłość, opiekę, troskę, zabawę i wszystkie szalone rzeczy, które razem robicie.
Zaśpiewajcie też dla Mamy piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=c9MW_tisDy4

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Chciałabym, aby dziecko wysłuchało piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
i razem z rodzicami spróbowało wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny. Możecie wzorować sie na
drzewie genealogicznym z filmu drugiego. Powodzenia! Mile widziane zdjęcia:)
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.
Hubert S.
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!

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.

Adrian J.

Temat: Nasze rodziny. Rodzina. 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!!!
10. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
11. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
12. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na piłkę, następnie w jarzębinę .
13. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Wehikuł czasu”.
14. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Dom rodzinny” klikając w głośniczek.
15. Przejdź do następnej strony. Obejrzyj ilustrację i postaraj się samodzielnie odczytać wyrazy
wypisane na tablicy.
16. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj
się je wykonać poprawnie. To trudne zadanie. Poproś o pomoc Rodzica, jeśli samodzielnie nie
potrafisz go wykonać. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
17. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
18. Odsłuchaj klikając w głośniczek.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie
TERAPIA TOMATISA: AGNIESZKA B. Hubert S.
Temat: W świecie zwierząt.
zad. 1 Otocz zieloną pętlą zwierzęta czworonożne, czerwoną – ptaki, a niebieską – owady.

zad. 2 Nazwij zwierzęta, które schowały się pod kocem.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA z Katarzyna O.
Hubert S.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie Naucz się czytać . Poprawnie nazwij zwierzęta leśne, podziel
wyrazy na sylaby klaszcząc w ręce.

OLEK JEST W LESIE.
CHŁOPIEC JEST CICHO,
BO W LESIE MIESZKAJĄ ZWIERZĘTA.
OLEK WIDZI RUDEGO LISA.
TAM JEST DZIĘCIOŁ!
ON STUKA W DRZEWO.
TERAZ OLEK IDZIE OBOK DUŻEGO MROWISKA.
O! MRÓWKA! JAKA ONA JEST MAŁA!
LAS

LIS

CICHO

MRÓWKA

MROWISKO

DZIĘCIOŁ

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odpowiedz na poniższe pytania do czytanki
- pokaż las? Co pokazałeś?
-pokaż dzięcioła? Jak wygląda dzięcioł?
-pokaż lisa/ jak wygląda lis?
- pokaż mrowisko? Co to jest?- rodzic wskazuje palcem mrowisko
- pokaż , co mieszka w mrowisku? Co to jest?-rodzic wskazuje mrówkę.jaka jest mrówka: mała czy duża

LOGOPEDIA: Ćwiczenia wspomagające pracę artykulatorów oraz wprowadzenie do wypowiadania u
dzieci słabo mówiących i prawidłowego utrwalania głosek T,D,N u dzieci mówiących.
Na początek bardzo proszę poćwiczyć język i narządy do wypowiadania głosek oraz stosowania
poprawnego u dzieci mówiących posługiwania się w zdaniach głoskami T,D,N.
Dla dzieci mówiących i niemówiących-proszę usiąść naprzeciw dziecka i ćwiczymy pokazując ruchy
narządów-dziecko naśladuje.
Otwieramy szeroko usta i czubkiem języka dotykamy każdego zęba na górze od prawej do lewej strony i
odwrotnie, dokładnie dotykając każdego zęba językiem pamiętając o szeroko otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie to wypychanie czubkiem języka od wewnątrz górne zęby, ćwiczenie wykonujemy
kilkanaście razy oczywiście przy szeroko otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie -myjemy górne zęby czubkiem języka od lewej strony do prawej i odwrotnie od prawej
do lewej pamiętając o otwartych ustach.
Kolejne ćwiczenie to mycie górnych zębów czubkiem języka od zewnętrznej strony od lewej do prawej i od
prawej do lewej strony kilkanaście razy -otwarte usta szeroko.
Każde z tych ćwiczeń wykonujemy kilkanaście razy co najmniej 3 razy dziennie.
Te ćwiczenia proste powodują, że po jakimś czasie głoski powyższe pojawiają się u dzieci słabo
mówiących, a u dzieci mówiących utrwala się poprawna wymowa w sylabach, wyrazach i zdaniach.
Jeśli chodzi o dzieci niemówiące i te, które nie mają ruchomości dobrej aparatu artykulacyjnego bardzo
proszę zakupić szczoteczkę tzw. dwufazową-są wszędzie, to te, które mają z jednej strony włosie, z drugiej
gumkę z wypustkami do mycia i masowania języka oraz czyszczenia.
Taką szczoteczką okrężnymi ruchami masujemy język dziecku kilka razy dziennie, następnie próbujemy
podnosić język wspomagając szczoteczką lub własnym palcem/umytym dobrze/ do góry-kilkakrotnie,
następnie dziecko odpoczywa. Aby maluch nas nie ugryzł-proszę wcisnąć drugą ręką palec w policzek, aby
dostał się pomiędzy zęby-i wtedy jest pewność, że dziecko nas nie ugryzie. To wydaje się trudne, ale
musimy masować język-a nie każde dziecko da sobie wprowadzić szczoteczkę lub palec by pionizować
język. To bardzo ważne ćwiczenie dla ruchomości aparatu. Te ćwiczenia proszę wykonywać codziennie
kilka razy minimum 3 razy dziennie.
Twardochleb Zofia

WTOREK 26.05.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Moja mama. Dzień Matki.
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.
Dziś jest Dzień Matki. Proszę Cię uczniu wykonaj karty pracy nr 42 z kart pracy "Lubię wiosnę, lubię
lato".
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz dziecko może zapisać w zeszycie:
WTOREK
26 MAJA 2020 ROKU
MOJA MAMA.
Drogi rodzicu! Chciałabym, aby dziecko wykonało kartę pracy nr 43 z kart pracy "Lubię wiosnę, lubię
lato" oraz napisało w zeszycie, co lubi robić z mamą.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Podczas tych zajęć chciałabym, aby dziecko stworzyło
portret mamy. Oto instrukcja:
https://ekodziecko.com/portret-na-dzien-mamy Nie mogę sie już doczekać rezultatów.
Jeśli ktoś z was ma ochotę na dodatkową pracę, przygotowałam pomysł na laurkę dla mamy. Potrzebne Ci
będą kolorowe kartki: cielista, niebieska, zielona, biała, cyrkiel lub cos okrągłego to odrysowania koła,
nożyczki, klej, ołówek i guziki.
Otwórz film https://www.youtube.com/watch?v=7YQIrWKufKE i postępuj zgodnie z instrukcją. Życzę
powodzenia!
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: woreczek, piłka, szarfa- taśma
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.

Treść zajęć
Rozgrzewka

Uwagi

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w RR- ramiona
bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR –
L- lewa strona
równoczesne
P- prawa
strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw. 1 Toczący pień. Dziecko leży na
podłodze z wyprostowanymi i
złączonymi nogami i RR w górze
.Dziecko przetacza się raz w lewa
stronę raz w prawa stronę.

Ćw. 2 Kołyska. Dzieci zajmują
pozycję w przysiadzie. Trzymając się
kolan przetaczają się na plecy, a
następnie starają się wrócić do
przysiadu.

Ćw.6 Taniec na kocyku.
Dziecko stoi na kocyku. Poprzez
szybkie skręty tułowia przesuwa
się do przodu.

Ćw.7 Dziecko odbija piłkę od
podłogi i przebiega pod nią.
Wykonujemy 6
- 8 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw. 3 Dziecko siedzi w rozkroku.
Wykonuje skręt T w prawo kładzie
Ćw.8 Dziecko przekłada piłkę z
piłkę za swoimi plecami i robi skłon
ręki do reki tak, aby krążyła
T w lewo z zabiera piłkę. ( raz w L raz
wokół bioder( w L i P stronę )
w P)

Ćw. 4 Nie daj się trafić. Dziecko w
siadzie podpartym z ugiętymi NN.
Dziecko stara się nie zostać
trafionym piłką unosząc biodra

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

Ćw.5 Rzut woreczka za siebie.
Dziecko siedzi w siadzie prostym.
Palcami stóp trzymają woreczek i
wykonują przetoczenie do leżenia na
plecach z jednoczesnym uniesieniem
nóg do pionu rzutem woreczka.

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

KÓŁKO "MAŁY TECHNIK" : p. Łukasz K.
Temat: Kartka na Dzień Matki
Potrzebne materiały i narzędzia:
Baza do tworzenia kartek o wym. 13,5 x 13,5 cm, taśma klejąca dwustronna, klej, kosteczki 3d - 2 mm,
nożyczki, linijka, wycinanki (kwiaty, listki różnej wielkości), ćwiek, dekoracyjna taśma papierowa, brystol:
1.Najpierw z brystolu wycinamy kwadrat o wymiarach 13 x 13 cm.

2.Obszyty w ten sposób element odwracamy na drugą stronę i oklejamy dwustronną taśmą klejącą, podobnie
jak na zdjęciu.
3.Za pomocą kleju przyklejamy element na bazę do tworzenia kartek.
4.W kolejnych krokach tworzymy doniczkę z kwiatami. Najpierw, na materiale, z którego będzie
zbudowana…
5. Listki umieszczamy przy pomocy kleju
6. Następnie przyklejamy większe kwiatki
7. A później mniejsze wewnątrz
8.Na środku kwiatków przyklejamy perełki samoprzylepne
9.Ostatni etap: do całości przyklejamy napis Kochanej Mamie
Za pomocą tak kreatywnej i pięknej kartki można wyrazić najbardziej ciepłe i serdeczne życzenia dla każdej
mamy.

Pozdrawiam i życzę miłej pracy.

Łukasz Kubalewski

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Hubert S.
Drogi rodzicu poniżej podany jest link. Przeniesie on Was do strony Matszoo.pl, gdzie Hubert będzie mógł
poćwiczyć umiejętność rozróżniania kolorów i kształtów. Powodzenia!
(należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z
zadaniem)
https://www.matzoo.pl/zerowka/ksztalty_46_320
https://www.matzoo.pl/zerowka/dopasuj-kolory_46_346
ŚRODA 27.05.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Mój tata. Dzień Ojca.
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
27 MAJA 2020 ROKU
MÓJ TATA.
Jakub wykonuje zadania ze swojego kartonu (Segregowanie i ćwiczenia manipulacyjne).

Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. Proszę, aby rodzic przeczytał poniższy tekst (Hubert może przeczytać
samodzielnie)
Kocham mojego tatę
Chodzę z ojcem na spacer
Wtedy jest tyle słońca
Wtedy nigdy nie płaczę.
Idziemy z tatą do parku
Albo idziemy nad Wisłę,
Bawimy się w chowanego,
W zielone gramy - listkiem.
Lubię, kiedy mój tatuś
Wraca z pracy do domu
Ja zawsze mojemu tacie
Mogę powiedzieć pomóż ...
Gdy się zepsuje latawiec,
Wrotki, samochód lub rower
Mój tatuś rower naprawi
I dalej - ruszaj drogę
To tatuś mi opowiada
O gwiazdach i ptakach w obłokach
Dlatego mojego tatę
tak bardzo, bardzo kocham.
Dziecko mogłoby odpowiedzieć na pytanie: A CO TY ROBISZ Z TATĄ?
Napisz odpowiedź w zeszycie.
Drogi rodzicu! Przygotuj dziecku książkę "Lubię wiosnę, lubię lato". Chciałabym, aby uczeń wykonał kartę
nr 46 i 47.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Doskonalenie sprawności ruchowej na torze przeszkód.
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka

Uwagi

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w RR- ramiona
bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR –
L- lewa strona
równoczesne
P- prawa
strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Rozstawiamy tor przeszkód wg
schematu ( numery ćwiczeń )
Wykonujemy ćwiczenie i
przechodzimy do następnego.
Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na
kocyku i odpycha się od podłogi (34m)

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko
przechodzi po linii (sznurek)stara się
utrzymać równowagę.

Ćw.6 Przejście przez szarfę.
Szarfa przekładana od góry do
dołu( w następnym powtórzeniu
od dołu do góry)
Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa
ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa
noga
PN - prawa
noga
Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko
wykonuje przeskoki lub przejścia.
Szarfy ustawione w odległości
20-30 cm
Wykonujemy 3
- 6 powtórzeń
każdej serii 7
ćwiczeń .

Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laseczka
gimnastyczną (kijkiem).

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

Ćw.5 Przejście nad laska
gimnastyczną ( kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 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 :P.MAŁGORZATA D.
Adrian J.
Temat: Nasze rodziny. Dobrze jest mieć rodzeństwo. 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 piłkę, następnie w nożyczki .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Kłótnie bliźniaków”.
5. Przejdź do następnej strony kliknij w postać małej dziewczynki w lewym dolnym rogu i posłuchaj
co ma do powiedzenia. Posłuchaj wiersza „Bliźniaczki” klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony. Kliknij w ruchomą kostkę i załaduj zadanie. Posłuchaj zadania i postaraj
się je wykonać poprawnie. To trudne zadanie. Poproś o pomoc Rodzica, jeśli samodzielnie nie
potrafisz go wykonać. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
7. Uruchom kostkę aby załadować zadanie. Wykonaj je. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Kliknij w głośniczek. Odsłuchaj polecenie i wykonaj je. 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 wzmacniające mięśnie pośladkowe, kulszowo- goleniowe i brzucha.
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/
Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać ok. 5-7 sek. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: W czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.

Zdjęcie/
Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce wyprostowane leżą na podłodze
wzdłuż tułowia. Ruch: Uniesienie
głowy nad podłogę – wytrzymać ok.
5-7 sek. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem.
Dłonie pod brodą. Nogi
wyprostowane i złączone. Pod
brzuchem w okolicy pępka zrolowany
kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
opuszczanie wyprostowanych nóg
nisko! nad podłogę. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce w pozycji ”skrzydełka” leżą na
podłodze. Na brzuchu ułożony
woreczek lub książka.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę z
dmuchnięciem na woreczek i powrót
do leżenia. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty).
Ruch: Silne dmuchanie w piórko tak
aby szybowało w powietrzu
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad ugięty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Ruch:
Przyciągnięcie jednego kolana do
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą. W
czasie ćwiczenia plecy powinny być
wyprostowane a łopatki ściągnięte.

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad
podłogę i wykonanie nimi nożyc
pionowych. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP Warszawa 1998 r.

LOGOPEDIA: Patrz----> poniedziałek
CZWARTEK 28.05.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Fazy rozwoju człowieka.
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.).
Dziś chciałabym, abyście obejrzeli film https://www.youtube.com/watch?v=G4EpK86vLNg
a następnie zapisz notatkę do zeszytu:
CZWARTEK
28 MAJA 2020 ROKU
ROZWÓJ CZŁOWIEKA.
KAŻDY CZŁOWIEK PRZECHODZI PRZEZ FAZY ŻYCIA TAKIE JAK:
1. DZIECKO
2. NASTOLATEK
3. DOROSŁY
4. OSOBA STARSZA.
Powiedz ile masz lat i na podstawie filmu sprawdź w jakiej fazie życia jesteś? Napisz to w zeszycie.
(MAM....LAT I JESTEM .......). Powodzenia!

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Proponuję wykonanie laurki dla taty.
https://miastodzieci.pl/zabawy/portret-taty/ Tu odnajdziecie instrukcję wykonania laurki krok po kroku.
Miłej zabawy!!!!
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: woreczki; piłka; 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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Siad na krześle, przed krzesłem
na podłodze leży rozłożony kocyk.
Stopy stoją na brzegu kocyka.
Zwijanie kocyka pod stopy ruchami
zginania palców bez odrywania pięt
od kocyka.

Ćw.2 Siad na krześle, Nogi uniesione
nad podłogę, stopy w zgięciu
podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.

Ćw.3 Stanie- Postawa. Na podłodze
narysowana linia. Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku 2-3
metry.

Ćw.4 Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z
tyłu. Podeszwy stół złączone. Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp. Uwagi:
Zwrócenie uwagi aby kolana były rozchylone
na zewnątrz i stopy były złączone.

Ćw.5 Siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z
tyłu, piłka trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego. Rzut piłki
nogami do osoby siedzącej naprzeciwko.

Ćw.6 Siad ugięty. Stopy zgięte podeszwowo,
palce oparte na woreczkach pięty uniesione
nad podłogę. Prostowanie nóg z wysuwaniem
woreczków w przód bez dotykania piętami
podłogi .

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

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa
strona
Wykonujemy
6-10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):
TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie, zabawa przy piosence „Piosenka o sprzątaniu” Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do powrotu do
szkoły.

1.

RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze 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, porozmawiaj z dzieckiem, niech przypomni, o jakim święcie uczyliśmy się pios. na
ostatnim spotkaniu? Kiedy przypada święto Mamy ? W jaki sposób zwierzątka pomagały mamie w domowych
czynnościach?

3.

RODZICU, Proszę kliknąć na poniższy link i wysłuchajcie wspólnie z dzieckiem piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

Refren : „Mama i tata to nie są roboty, zawijaj rękawy bierz się do roboty! 2x
1. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie.
Same się ubrania nie poukładają i same talerze się nie pozmywają…..
2. Twoje łózko nie chce samo się pościelić, a chwasty w ogródku same się wypielić…..
3. Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają…..
4. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie i mycie podłogi i kurzu ścieranie…..
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, wszyscy niech tak samo o porządek dbają"…..

4.

Posłuchaj/przeczytaj jeszcze raz piosenkę i odpowiedz na pytania? O jakich czynności domowych mowa jest w
piosence? Wyszukaj i wskaż je na obrazku .

5. W jaki sposób ty możesz pomoc mamie w domowych porządkach? Odpowiedz / wskaż te czynności na
obrazku

6. Posłuchajcie/przeczytajcie jeszcze raz piosenkę i nauczcie się śpiewać razem refren jednocześnie
wyklaskując rytm
i maszerując.
RELIGIA:
TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca. Zanim odszedł, obiecał swoim
uczniom, że nigdy nie będą sami. Powiedział, że pośle do nich kogoś, kto będzie ich Pocieszycielem.
Duch Święty to jedna z Osób Boskich. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa miało miejsce wielkie
wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego.
Apostołowie razem z Maryją przebywali wówczas w Wieczerniku, ponieważ bali się prześladowań ze
strony ludzi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i z lękiem oczekiwali na to, co wydarzy się dalej.
Zobaczcie co się wtedy wydarzyło
https://www.youtube.com/watch?v=xqh5RBysD_I
Znaki Ducha Świętego

Gołąb

Ogień

Wiatr

Duch Święty przyszedł do apostołów, kiedy czuli się samotni i zagubieni. On ich pocieszył i sprawił, że
poczuli w sobie odwagę do głoszenia słowa Bożego. Kiedy Duch Święty był z nimi, nie bali się niczego, ani
więzienia, ani nawet śmierci. Nie byli już sami. Również do każdego z nas przyszedł Duch Święty ze swoją
miłością i darami. Stało się to podczas chrztu. Odtąd pomaga nam, abyśmy każdego dnia stawali się lepsi i
dodaje nam odwagi.
Zachęcam Was, abyście zaśpiewali piosenkę o Duchu Świętym i pomodlili się jej słowami
https://www.youtube.com/watch?v=sGOUpn-3g4g
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: P. Anna J.
Adrian J.
Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Dziś przygotowałam pracę on-line "Jak być zdrowym i silnym?" Wejdź w link
i spróbuj zaznaczyć prawidłową odpowiedź
https://wordwall.net/pl/resource/1062931/jak-by%C4%87-silnym-i-zdrowym
Powodzenia!!!

PIĄTEK 29.05.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Ja jako członek rodziny.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):
TEMAT ZAJĘĆ: Ilustracja ruchowa do piosenki „Piosenka o sprzątaniu”
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć a wydrukowane i wykonane zdania na kartach zachować do
powrotu do szkoły.

1. RODZICU. Kliknij proszę w link na nasze 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, kliknij w link piosenki z ostatnich zajęć
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w Przypomnijcie sobie, o czym mówią słowa piosenki?
Jak możecie pomagać rodzicom w domu, jakie obowiązki możecie wykonywać w bezpieczny sposób?

3.

Kolejna zabawa będzie polegała na zilustrowaniu ruchem własnego ciała tekstu całej piosenki.
Najpierw przeczytajcie dziecku słowa każdej zwrotki i refrenu i spróbujcie zilustrować te wszystkie
czynności. Np. pranie… bierzecie do rąk małą ściereczkę i udajecie, że ją pierzecie. Sposób wykonywania
jest całkiem dowolna. Najważniejsze, żeby przy piosence dobrze się bawić.
Drodzy Rodzice - Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia podczas tej zabawy i przesłać do wychowawcy.

MIŁEJ ZABAWY 😊
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: 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

Kształtowani Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , LR, PR w Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami
e
miejscu.
wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi NN
umiejętności
nad piłką.
i
doskonalenie
sprawności
Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją
złapać.

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę następnie
klaszcze ( 1 do 3 razy ) i stara się złapać piłkę.

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

Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa
noga

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

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki do reki
Ćwiczenie oddechowe
tak, aby krążyła wokół bioder( w L i P stronę ).
Siad skrzyżny „po turecku”. Dziecko
wykonuje wdech nosem, a następnie silnie
dmucha na szarfę.

Wykonujemy
6-10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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

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. Następnie proszę, aby dziecko
zapisało w zeszycie:
PIĄTEK
29 MAJA 2020 ROKU
JA JAKO CZŁONEK RODZINY.
Wykonaj poniższe karty pracy. Jeśli nie możesz wydrukować narysuj i przyklej etykietę lub poproś o pomoc
rodzica.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Teraz zadaniem dziecka będzie odpowiedzenie na
pytanie: JAKIE MASZ OBOWIĄZKI DOMOWE? Jeśli jest to możliwe dziecko może wykonać swoje
obowiązki w ramach tych zajęć. Jeśli jest to możliwe, proszę o zrobienie zdjęcia dziecku podczas
wykonywania tych czynności.
Teraz dzieci mogą się zrelaksować. Proponuję zabawę „Czarodziej”.
Pewnego razu żył dobry czarodziej, który spełniał dobre marzenia wszystkich, którzy go o to prosili.
Połóżcie się na kocykach, zamknijcie oczka i spróbujcie pomyśleć, o co poprosilibyście czarodzieja. Może
to być jakaś zabawka, ale musicie czarodziejowi w myślach pokazać dokładnie jak ma to wyglądać, może to
być również jakieś wydarzenie, które chcielibyście, aby się wam przydarzyło. Później mi opowiecie. Kiedy
ucichnie muzyka czarodziej zabierze wasze marzenia i spróbuje je spełnić.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Adrian J.
Drogi rodzicu! Przygotowałam dla Adriana zadania do wykonania w wersji interaktywnej, oto link:
https://wordwall.net/pl/resource/1229145/logopedia/kategorie-g%c5%82oska-t-d
Zadaniem adriana jest odpowiednio posegregować obrazki na dwie grupy: jedzenie i zwierzęta. Kiedy
skończy może kliknąć Prześlij odpowiedź, wtedy program sprawdzi wykonane zadanie.
Następnie zadaniem Adriana będzie posegregowanie na dwie grupy produktów wyciętych z gazetki
reklamowej. Rodzicu pomóż odnaleźć dziecku w gazetce warzyw i owoców. Proszę, aby rodzic pomógł
chłopcu uszykować kartkę A4. Teraz rodzicu podziel tę kartkę na pół. Po jednej stronie proszę napisać
OWOCE a po drugiej WARZYWA. Chciałabym, aby Adrian przyklejał ilustracje owoców i warzyw w
odpowiednim miejscu. Rezultat tej pracy proszę wysłać na mój adres mailowy.
Powodzenia !

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.
Adrian J.
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie nadmiernie napięte i przykurczone.
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
/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa
-Stanie. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w górę. Ruch –Skłon
tułowia w przód, wytrzymać ok. 4-6
sekund i powrót do P.w.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem.
Jedna noga wyprostowana leży na
podłodze, druga noga ugięta,
kolano przyciągnięte do klatki
piersiowej. Ręce trzymają kolano
nogi ugiętej.
Ruch- Przyciąganie rękoma kolano
ugiętej nogi do klatki piersiowej z
jednoczesnym przyciskaniem nogi
wyprostowanej do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćwiczenie wykonujemy prawą i
lewą nogą.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce wyprostowane, leżą na
podłodze przy biodrach. RuchWdech nosem, z przesunięciem rąk
po podłodze w stronę głowy, a
następnie wydech ustami, z
jednoczesnym przeniesieniem rąk
do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.-Siad prosty,
rozkroczny. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w górę. RuchSkrętoskłony tułowia, dotknięcie
dłońmi do jednej nogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy do
lewej i prawej nogi.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/
Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce w pozycji „skrzydełek” leża na
podłodze. Ruch-Przyciąganie kolan
do klatki piersiowej. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem. Ręce
w pozycji „skrzydełek” leża na
podłodze. Jedna noga ugięta
oparta na podłodze, druga noga
wyprostowana leży na podłodze.
Ruch-Uniesienie wyprostowanej
nogi do pionu. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą.

Ćw. nr 7) P.w.-Siad skrzyżny.
Ruch-Wdech nosem, z uniesieniem
rąk w górę w skos, a następnie
wydech ustami z opuszczeniem
rąk. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 8) P.w.- Siad rozkroczny,
nogi ugięte. Ręce w pozycji
„skrzydełek”
Ruch-Opad tułowia w przódwytrzymać ok 3-5 sekund.
Jednocześnie rozluźnić mięśnie
grzbietu odcinka lędźwiowego.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

