Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET
wychowawca Anna Jans
Temat ośrodka tygodniowego: WAKACJE
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego:

Wakacyjne plany.

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
15 CZERWCA 2020 ROKU
WAKACYJNE PLANY.
Jakub wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, które ma w domu. Za każde dobrze wykonane zadanie Jakub
otrzymuje żeton, za 3 żetony - nagrodę.
Możecie teraz odtworzyć film https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E
Drogi rodzicu, uczniu! Poniżej zamieszczony jest tekst. Przeczytaj go.

* źródło: A. Borowska- Kociemba, M. Krukowska "Funkcjonowanie osobiste i społeczne".

Wykonaj teraz kartę pracy nr 53 ("Lubię wiosnę, lubię lato").
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Drogi rodzicu! Chciałabym, aby dzieci
wykonały polecenia.
POLECENIA:
1. SPRAWDŹ W KALENDARZU, ZAPYTAJ MAMĘ LUB TATĘ I POWIEDZ, KIEDY
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ WAKACJE.

2. OPOWIEDZ O SWOICH PLANACH WAKACYJNYCH.
3. NAZWIJ PRZEDMIOTY PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIACH PONIŻEJ I POWIEDZ, DO CZEGO
SŁUŻĄ.
4. PRZEPISZ FRAGMENT PIOSENKI UMIESZCZONEJ WYŻEJ DO ZESZYTU.

RELIGIA:
TEMAT: POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Dziś w przypowieści, którą Pan Jezus do nas skierował, poznamy wielką dobroć i miłość Boga wobec
wszystkich ludzi.
Posłuchajcie http://www.biblijni.pl/%C5%81k,15,11-32
Ojciec przyjął syna marnotrawnego z wielką z radością. Nie robił mu wymówek, choć miał do tego powody.
W swej wielkiej miłości urządził ucztę, aby wszyscy domownicy cieszyli się z powrotu syna. Wyobraźcie
sobie, co czuł ten młodzieniec, gdy był w ramionach ojca i podczas uczty wyprawionej na jego cześć. Syn
marnotrawny po zastanowieniu się nad swoim życiem pragnął zmienić swój sposób myślenia i
postępowania. Bóg także pragnie nawrócenia nas wszystkich. Chce, abyśmy stawali się coraz bardziej
podobni do Jego Syna. Drogą naszego powrotu do Boga jest sakrament pokuty.

Zaśpiewajcie piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=V5-stQfiCe0
Zadanie:
W ciszy powiedzmy Panu Bogu, z czego chcemy się poprawić. Pomódlmy się do Matki Bożej o łaskę
nawrócenia dla wszystkich grzeszników, szczególnie dla tych, którzy już dawno nie korzystali z sakramentu
pokuty.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Zadaniem dziecka będzie wykonanie
pracy "Zamek z piasku" . Pomoże Wam w tym link https://www.youtube.com/watch?v=hTNpX0C1kXA
Przyjemnej zabawy.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.
Hubert S. i Adrian J.
Temat: Dzień Dziecka. Dzień Dziecka na świecie. 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 łódkę, następnie w puzzle .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Dlaczego klocki są
małe jak mrówki?”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną
kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.
TERAPIA TOMATISA: AGNIESZKA B.
Hubert S.
Temat: Różnice. Rytm.
Rodzicu, przeczytaj polecenie:
Przyjrzyj się ilustracjom. Znajdź 7 różnic i otocz je czerwonymi pętlami na obrazku z prawej strony.

Dokończ kolorowanie jabłek – zwróć uwagę na rytm.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA z Katarzyna O.
Hubert S.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku czytankę . Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć na poniższe pytania z
tekstu.
LATEM JEST DUŻO OWOCÓW.
ZBIERAMY JE W SADZIE, OGRODZIE I LESIE.
W SADZIE ROSNĄ CZEREŚNIE I WIŚNIE.
W OGRODZIE NA KRZAKACH ROSNĄ TRUSKAWKI, POZIOMKI,
MALINY, AGREST I PORZECZKI.
W LESIE LATEM ZBIERAMY JAGODY.
ŚWIEŻE OWOCE ZJADAMY PO UMYCIU.
MOŻEMY Z NICH TAKŻE ZROBIĆ : DŻEMY, KOMPOTY, SOKI, LODY
LUB UPIEC CIASTO.
Odpowiedz na pytania:
-Gdzie latem zbieramy owoce?
-Jakie owoce zbieramy w sadzie ?
-Jakie owoce zbieramy w ogrodzie?
-Jakie owoce zbieramy w lesie?
-O czym należy pamiętać przed zjedzeniem owoców?
-Co robimy z letnich owoców?
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Jakie owoce są w koszyku ? Wymień.

LOGOPEDIA:
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne u dzieci są podstawą do wydobywania mowy, utrwalania
już prawidłowej mowy oraz ruchomości aparatu artykulacyjnego. Bardzo proszę codziennie 2 lub 3 razy
usprawniać ruchomość w/w aparatu. Rano szczoteczką do mycia zębów oraz wieczorem-zawsze po umyciu
zębów okrężnymi ruchami masować język. Następnie poszczypywać od dołu do góry policzki od zewnątrz
prawy i lewy. Kolejnym ćwiczeniem jest poszczypywanie dookoła warg palcami okrężnymi ruchami
wszystkie miejsca, wargi, broda, miejsca przy skroniach, czoło, pod nosem-po 2,3 razy dziennie. Te proste
ćwiczenia wykonywać proszę codziennie po lub przed umyciem zębów. Każdego dnia bardzo proszę
również ćwiczyć rozumienie u dzieci proste i złożone, ponieważ wbrew pozorom-ono w wielu przypadkach
jest zaburzone-nawet u dzieci dobrze mówiących-gdzie wybiórczo złożone rozumienie niestety też jest
zaburzone i często skupiamy się na mowie, a rozumienie gdy wydaje nam się, że jest zachowane niestety
jest zaburzone lub niedokształcone. W związku z tym proszę od prostych poleceń do złożonych u dzieci
mówiących ćwiczyć je. Przykładowo proszę dziecku położyć na stole lub trzymać w ręku i kazać pokazać z
dwóch rzeczy właściwą np. miś i lalka, auto i kubek, długopis i klucze. Jeśli nie pokaże podać do ręki i
nazwać/zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami widzenia, niemówiącymi/. Dzieci mówiące podać polecenie
sprawdzające i utrwalające rozumienie złożone i wybiórczo złożone . Proszę kochanie przynieść z kuchni
kubek, jest na półce i połóż tu w pokoju na stole. Jeśli to za trudne już wiemy, że zaburzone złożone
rozumienie i należy wyćwiczać -a większość naszych dzieci zwłaszcza wybiórczo złożone rozumienie ma
zaburzone. Dzieci nie chodzące-proszę położyć na stole kilka przedmiotów i proszę powiedzieć-proszę weź
do ręki łyżkę i włóż ją do szklanki. Następne proszę położyć na kartce długopis i złożyć kartkę tak by
schować długopis w tej kartce ,czyli zwinąć kartkę. Proszę włożyć długopis do piórnika a z piórnika
wyciągnąć ołówek i gumkę. Każdego dnia takie ćwiczenia, nawet jeśli myślimy i wiemy, że dziecko
wszystko rozumie proszę ćwiczyć proste, złożone rozumienie. Dzieci niemówiące-proszę dwa przedmioty
pokazać i niech wskazują, potem trzy i cztery. Wbrew pozorom ćwiczymy w ten sposób i gnozję czyli
rozpoznawanie, pamięć, koordynację, uwagę i pozostałe funkcje. Często proste ćwiczenia dają znacznie
lepsze efekty w stymulacji mózgu.
Twardochleb Zofia.

WTOREK 16.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Krajobraz nadmorski.
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.
Drogi rodzicu! Odtwórz proszę dziecku film o krajobrazie nadmorskim.
https://www.youtube.com/watch?v=7_i6gz6I-Bo
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz dziecko może zapisać w zeszycie:
WTOREK
16 CZERWCA 2020 ROKU
KRAJOBRAZ NADMORSKI.
Dla chętnych załączam zadanie o wakacjach https://wordwall.net/pl/resource/2550793/polski/wakacje.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Mam propozycję plastyczną dla dzieci:
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/kapiel-w-morzu/
Jakub może wykonać ten obrazek w wersji wydrukowanej i pomalować farbami.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: piłka; gazeta
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję
Treść zajęć
Rozgrzewka

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Połóż piętę na piłeczce i przetaczaj piłeczkę przez środek stopy od pięty do
palców i z powrotem. LN i PN.

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

Ćw.2 Połóż środek stopy na piłeczce i tocz piłeczkę wykonując stopą ruchy
okrężne raz w jedną, raz w drugą stronę. LN i PN.
Wykonujemy 610 powtórzeń
Ćw.3 Połóż wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj piłeczkę od pięt do każdego
palców i z powrotem. LN i PN.
ćwiczenia

Ćw.4 Połóż zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetaczaj ją od pięty do
palców i z powrotem. LN i PN.

Ćw.5 Uformuj kulkę z papieru stopami.

Ćw.6 Rozprostuj kulę z papieru.

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

KÓŁKO "MAŁY TECHNIK" : p. Łukasz K.
Temat: Łódki z plastikowych nakrętek
Łódeczki wykonane z nakrętek po butelkach. Wystarczy wyciąć trójkąt z pianki kreatywnej, przebić go i
przełożyć przez niego wykałaczkę. W ten sposób powstaje nam żagiel, który przymocowujemy do nakrętki
za pomocą kleju na ciepło, jeżeli nie posiadacie takiego kleju, można przymocować plasteliną. Piankę
kreatywną można zastąpić zwykłym kawałkiem folii wyciętej np. z jakiejś dobrej reklamówki.
Potrzebne będą: pokrywki od słoików, słomka, klej na ciepło, kreatywna pianka, nożyczki.

ŚRODA 17.06.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Krajobraz górski.
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
17 CZERWCA 2020 ROKU
KRAJOBRAZ GÓRSKI.
Jakub wykonuje zadania ze swojego kartonu (Segregowanie i ćwiczenia manipulacyjne).
Teraz czas na film https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg a po nim karta pracy nr 54, 55,56
("Lubię wiosnę, lubię lato").
A teraz czas na wróżbę: Gdzie pojedziesz na wakacje? https://wordwall.net/pl/resource/1856123/polska.
Zakręć kołem i sprawdź, gdzie pojedziesz na wakacje.

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

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. RR na
biodrach. Prostujemy na przemian LN i
PN.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

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

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

Uwagi

Wykonujemy 812 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Pokoloruj on-line obrazek
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wakacje-w-gorach/ Miłej zabawy.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA :P.MAŁGORZATA D.
Adrian J.
Temat: Wakacje tuż, tuż. 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 loda, następnie w puzzle .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj krótkie opowiadanie pt. ”Pani Lato”.
Już wiesz, jak przechodzić do kolejnych stron z poleceniami. Potrafisz również uruchomić zaczarowaną
kostkę z zadaniami. Postaraj się przejść do ostatniego zadania i spróbuj wykonać je prawidłowo.
TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.
Adrian J.
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
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.
1.

2.

3.

4.

Opis ćwiczenia

Czas

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce i nogi w
lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie.
Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy
ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

4- 5
minut

Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i wydechów.
Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej
muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym wdechem
przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga wykonać
ćwiczenie.

Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy podkładamy
zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie pozycji. Rodzic
wykonuje następujące elementy masażu:

4- 5
minut

4-5
powtó
rzeń

1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak trzymamy 510 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do pośladków,
przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w kierunku
pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku. Równocześnie dwoma
rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców dziecka. Przy każdej zmianie
kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do pośladków dziecka) tak, że po
kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej,
głaszczemy przesuwając się do pozycji wyjściowej (do karku).

15- 20
minut

4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka, ułożona
poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na wysokość karku (
tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy
ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Bibliografia: 1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

LOGOPEDIA: Patrz----> poniedziałek
CZWARTEK 18.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Bezpieczne wakacje.
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.).
Drogie dzieci! Niedługo rozpoczną się wakacje. chciałabym , abyście obejrzeli filmy o bezpieczeństwie
podczas wypoczynku.1) https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4
2) https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
Następnie zapisz notatkę do zeszytu:
CZWARTEK
18 CZERWCA 2020 ROKU
BEZPIECZNE WAKACJE.
OTO RADY WAKACYJNE, DOPASUJ DO OBRAZKA, WKLEJ LUB PRZEPISZ JE DO ZESZYTU:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Załączam przepis na masę
solną. Zadaniem dziecka jest swobodna zabawa masą oraz wykonanie pracy przestrzennej związanej z
wakacjami, np. muszli, statku, kapelusza, parasola przeciwsłonecznego itp.
https://polki.pl/rodzina/dziecko,jak-zrobic-mase-solna-przepis,10043805,artykul.html
Czekam na zdjęcia Waszych prac. :)
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: 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.1P.w. Klęk podparty – koci grzbiet
, wygięcie pleców w górę.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.2 P.w..Klęk podparty – wygięcie
pleców w dół.
Wytrzymujemy 6 sek.

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

Ćw.5 P.w. Leżenie tyłem RR w bok NN
ugięte w stawie biodrowym i kolanowym
głowa w przeciwnym kierunku.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 6 P.w. Siad skrzyżny. Skręt tułowia –
plecy wyprostowane – L i P.
Wytrzymujemy 6 sek.

Wykonujemy 46 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

Ćw.3 P.w. Siad klęczny – skłon tułowia
wprzód z wysunięciem ramion.
Ćw. 7 P.w.: leżenie tyłem ( na plecach)
Wytrzymujemy 6 sek.
NN ugięte w kolanach. Wyprostowane
ręce przenosimy w górę i za głowę
wykonujemy wdech. Ręce powracają ta
samą drogą wydech.

Ćw.4 P.w. Siad kuczny- pochylenie do
przodu, plecy wyprostowane.
Wytrzymujemy 6 sek.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):
TEMAT ZAJĘĆ: Sami robimy instrumenty perkusyjne

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, w tym tygodniu zamieniamy się w konstruktorów instrumentowo perkusyjnych. Nie trzeba
wcale kupować drogich instrumentów, wystarczy coś, co zwykle wyrzucacie a stworzycie Państwo razem z dziećmi
cudowne instrumenty, które sprawią im dużo radości.
Poniżej przedstawiam Państwu propozycję łatwych i szybkich w wykonaniu instrumentów, które na pewno
spodobają się Waszym dzieciom. Wykonane są z tego, co każdy z Was znajdzie u siebie w domu, materiały można
dowolnie zamieniać. Być może będzie potrzebna pomoc męskich rąk, bardzo zachęcam panów do pomocy. Samo
tworzenie domowych instrumentów jest świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu a wieczorne
koncertowanie może przynieść sporo śmiechu i dobrej zabawy. Proszę wybrać, który instrument chcecie Państwo
zrobić z Waszymi dziećmi. A może dzieci z Państwa pomocą wymyślicie swój instrument i go wykonacie???
BYŁOBY SUPER!!!
PROSZĘ WYKONAĆ ZDJĘCIE I PRZESŁAĆ DO WYCHOWAWCY. POWODZENIA!

BĘBEN Z PAŁECZKAMI
Dużą puszkę po ciastkach ozdabiamy np. oklejamy tkaniną. Za pomocą ostrego szpikulca lub wiertarki wykonujemy
dwie dziurki a następnie przewlekamy przez nie sznurek. Na kredki lub patyczki wkręcamy korki po winie i
ozdabiamy taśmą.

GRZECHOTKA
Tekturową rolkę po ręczniku 1-razowym zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy nasiona (np.
groszek, ryż, kaszę) i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.

WIRUJĄCY BĘBEN
Z tektury wycinamy dwa koła. Do wewnętrznej części koła przyklejamy kredkę lub patyk oraz sznurki z koralikami,
smarujemy mocnym klejem do papieru i przykrywamy drugim kołem. Zostawiamy do sklejenia pod obciążeniem po
czym malujemy lub przyklejamy kolorowy papier i ozdabiamy.

MARAKASY Z ŁYŻEK
Do jajka niespodzianki wsypujemy nasiona. Między dwie łyżki wkładamy jajo, całość oklejamy ozdobną taśmą.

BĘBEN I GRZECHOTKA W JEDNYM
Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy w miejscu gdzie kończy się jego podłużna część. Naciągamy
go na wymalowaną puszkę. Na tym bębenku można grać dłonią, pałeczką, uderzając i potrząsając.

RELIGIA:
TEMAT: SERCE JEZUSA JEST DOBRE DLA NAS WSZYSTKICH
Drogi Rodzicu przeczytaj, proszę, swojemu dziecku
Każdy z nas ma w swojej piersi serce. I te nasze serca biją ciągle, abyśmy mogli żyć. Czasami ludzie
mówią, że ktoś komuś daje swoje serce na dłoni. Oznacza to, że kto ma bijące serce, ten żyje i może robić
coś dobrego dla innych ludzi.
Kiedy spojrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, z łatwością znajdziemy na nim Serce Pana
Jezusa. Jest ono znakiem miłości Pana Jezusa do każdego z nas.
Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni i wygląda tak, jak gdyby chciał je nam oddać. To znaczy, że Pan
Jezus jest zawsze gotowy uczynić dla każdego z nas coś dobrego. A dlaczego? Bo bardzo nas kocha.
Zaśpiewaj dla Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY

Zadanie
Wytnij serce i z pomocą Rodzica wyklej je materiałami dostępnymi w domu.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: P. Anna J.
Adrian J. DROGI RODZICU! Proszę, aby Adrian w miarę możliwości przeczytał polecenie i wykonał je:
POKOLORUJ RYSUNKI WEDŁUG WZORU.
WSTAW BRAKUJĄCE LITERY W RAMKI

PIĄTEK 19.06.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Wycieczka po Żarach.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA): ------> patrz czwartek
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
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.

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

Ćw.5 Dziecko leży na piłce. Wyprost RR w
przód z woreczkami.(wytrzymać 3sek.)

Ćw. 6 Jw. RR w wyproście. Odwodzimy RR Wykonujemy 8– wytrzymujemy 3 sek.
10 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

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.

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
19 CZERWCA 2020 ROKU
WYCIECZKA PO ŻARACH.
Na początek mam dla Was film o żarskich zabytkach:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-YTBB_VGjg

Dziś mam nietypową propozycję. Drogi rodzicu, uczniu! Udajcie się na wycieczkę po Żarach. Chciałabym
zaproponować odwiedzenie ważnych miejsc na terenie naszego miasta. Oto ważniejsze punkty Żar.
1. PAŁAC PROMNITZÓW I ZAMEK DEWINÓW-BIBERSTEINÓW

2. RATUSZ

3. KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

4. WCZESNOGOTYCKI KOŚCIÓŁEK ŚWIĘTEGO PIOTRA I PAWŁA

Chłopcy mogą zapisać w zeszycie nazwy tych miejsc. Miło by było, gdybyście wybrali się tam na spacer
i zrobili sobie zdjęcie na tle tych zabytków. Życzę miłego spaceru.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Pokoloruj wybrany zabytek w wersji Paint lub w wydruku.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Adrian J. i Hubert S. Pokoloruj według kodu (z pomocą programu Paint lub w wersji wydrukowanej).
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. Teraz pokoloruj go.

TERAPIA RUCHOWA: P. Andrzej H.
Adrian J.
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i czworobocznego
lędźwi.
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/

Zdjęcie/

Opis ćwiczenia

Rysunek

Opis ćwiczenia

Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa
– Siad prosty. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w górę. Ruch – Skłon
tułowia w przód- wytrzymać ok.
4-6 sek. i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw.5) P.w.-Stanie w rozkroku.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte
w górę. Ruch- Skłon tułowia w
przód, dotknięcie dłońmi do
podłogi między nogami i sięganie
dłońmi jak najdalej za siebie.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw.2) P.w.- Siad prosty,
rozkroczny, ręce wyprostowane,
wyciągnięte w górę. RuchSkrętoskłon tułowia, dotknięcie
dłońmi do jednej nogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
lewą i prawą nogę.

Ćw.6) P.w.- Stanie w rozkroku.
Skłon tułowia w przód. W dłoniach
piłka lub kulka zrobiona z gazet.
Ruch- Toczenie piłki po podłodze
wokół nóg (piłka zatacza
”ósemki”) Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
wyprostowane. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w
bok. Ruch- Uniesienie nóg z próbą
dotknięcia kolanami do jednej ręki.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na
lewą i prawą stronę.

Ćw.7) P.w.- Siad skrzyżny.

Ćw.4) P.w.- Stanie. Ruch-Marsz po
pokoju z wykonywaniem
następujących ruchów: wdech
nosem z jednoczesnym
uniesieniem rąk w górę i wydech
ustami z jednoczesnym
opuszczeniem rąk w dół
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw.8) P.w.- Siad rozkroczny, nogi
ugięte. Ręce w pozycji
„skrzydełek”

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

Ruch-Wdech nosem, z
uniesieniem rąk w górę w skos, a
następnie wydech ustami z
opuszczeniem rąk. Powtórzenia: 3
razy.

Ruch-Opad tułowia w przódwytrzymać. ok. 4-6 sek. i powrót
do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

