Plan tygodniowy dla klasy VI-VIII ZET
wychowawca Anna Jans
Temat ośrodka tygodniowego: DARY LATA
PONIEDZIAŁEK 22.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego:

Dary lata

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
22 CZERWCA 2020 ROKU
DARY LATA.
Jakub wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, które ma w domu. Za każde dobrze wykonane zadanie Jakub
otrzymuje żeton, za 3 żetony - nagrodę.
Rodzicu, proszę aby dziecko przeczytało tekst (jeśli ma trudność pomóż mu przeczytać).

DARAMI LATA MOGĄ BYĆ OWOCE I WARZYWA,
KTÓRE SPOTYKAMY NA TARGU CZY W OGRÓDKU W OKRESIE
LETNIM, WAKACYJNYM.
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ OBRAZKI WARZYW I OWOCÓW. TWOIM
ZADANIEM JEST ZAPISANIE W ZESZYCIE NUMERU OBRAZKA A
OBOK JEGO NAZWY,
NP. 1. ARBUZ
2. .......
3. ........
DO DZIEŁA!

Teraz wykonaj karty pracy z "Co mnie otacza?" , których jeszcze nie udało Ci się rozwiązać. Powodzenia!
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko podzieliło
kartkę w zeszycie na 2 części (owoce i warzywa). Chciałabym, żeby posegregowało wyżej zamieszczone
dary lata na owoce i warzywa.
RELIGIA:
TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi
na spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych
świętych, aby w szczególny sposób opiekowali się nimi.
Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec
był bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.
Lubię chodzić do kościoła
Bo w nim jest tak pięknie
Każdy przyjdzie, to się żegna
I zaraz uklęknie

W tym kościele świateł wiele
I grają organy,
Bo tu mieszka nasz Przyjaciel,
Jezus ukochany.
O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz.
Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której
należymy my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem
obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi
pomagają w jego pracy inni kapłani, siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba
także o wygląd świątyni i jej otoczenia. Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować
ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej choroby przyjść do kościoła.
Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8
Zadanie Dowiedz się pod jakim wezwaniem jest Twój kościół
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Papierowe owoce - arbuz.
Papierowe talerze to naprawdę nieograniczone możliwości. Zrobione z nich owoce na pewno uświetnią
niejeden rodzinny piknik, garden party czy wakacyjny kinderbal.
Potrzebne materiały:


talerzyki papierowe



farby



czarna plastelina

Talerzyk papierowy należy przeciąć na pół, pomalować go farbami, a kiedy farba przeschnie nakleić pestki
z czarnej plasteliny. Powodzenia.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: MAŁGORZATA D.
Hubert S. i Adrian J.
Temat: Wakacje, ach wakacje. 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 lody, następnie w kostkę do gry planszowej .
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ” Nieśmiałe wakacje”.
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: Wakacyjne powtórki matematyczne.
Rodzicu, pomóż rozwiązać zadania. Hubercie, możesz korzystać z liczydła.
1) Wykonaj obliczenia
2+8= ..........

5+2= ..........

5+2= ..........

2+1= ..........

10+0= ..........

1+6= ..........

5+4= ..........

5+3= ..........

1+3= ..........

7+2= ..........

7+1= ..........

2+2= ..........

2) Rozwiąż zadania tekstowe.
Maja ma 10 lat, jej młodszy brat Tomek o 6 mniej. Ile lat ma Tomek? Napisz odpowiednie działanie i
podaj odpowiedź pisemną.

Odpowiedź: Tomek ma ..............................................
Marzena ma 5 lat, jej starsza siostra Ola o 2 więcej. Ile lat ma Ola? Napisz odpowiednie działanie i podaj
odpowiedź pisemną.

Odpowiedź:.......... ..............................................
Tosia ma 6 lat, jej starsza siostra Basia o 3 więcej. Ile lat ma Basia? Napisz odpowiednie działanie i podaj
odpowiedź pisemną.

Odpowiedź: Basia ma …………………………………

REWALIDACJA INDYWIDUALNA z Katarzyna O.
Hubert S.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj zdania ,w miejsce obrazków wstaw wyrazy. Zdania
przepisz do zeszytu.
JEST LATO I MOCNO ŚWIECI
.

ADAM UBRAŁ NIEBIESKIE

ANIA MA SŁOMKOWY
2. Powiedz co potrzebujemy na plażę.

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 23.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego: Owoce.
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! Proszę , abyś pokazał dziecku ten film o owocach różnych
https://www.youtube.com/watch?v=b0agzBeT0p8&vl=pl a następnie ten film o owocach letnich
https://www.youtube.com/watch?v=T7OYkZK4P98
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: Teraz dziecko może zapisać w zeszycie:
WTOREK
23 CZERWCA 2020 ROKU
OWOCE.
Teraz kolej na zadania on-line:
https://wordwall.net/pl/resource/2635136/owoce
https://wordwall.net/pl/resource/2838805/owoce-lata
https://wordwall.net/pl/resource/1163053/sortowanie-warzywa-owoce
Powodzenia!!!
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Chciałabym, aby dziecko wykonało
rysunek w 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. Można też wejść na link i pokolorować on-line https://miastodzieci.pl/kolorowanki/arbuz/ Jakub
może wykonać ten obrazek w wersji drukowanej i pomalować farbami.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Bezpieczne wakacje – bezpieczeństwo podczas gier i zabaw.
Drogi rodzicu bardzo proszę o odczytanie dzieciom poniższych informacji dotyczących bezpieczeństwa
podczas wakacji!!!





Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz.
Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i
na zielonym świetle.
 Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
 Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
 Nie rozmawiaj z obcymi.
 Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
 Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
 Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
 Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
 Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
 Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
 Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
 Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy.
Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
 Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na
rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
 W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
 Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
 Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
 Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
 Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
 Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
 Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
 Nie rozpalaj ogniska w lesie.
 Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć,
gdy spróbujesz go pogłaskać.
Dziękuję rodzicom i opiekunom za współpracę w realizacji zdalnego nauczania z wychowania fizycznego.
Udanego wypoczynku!!!!!

KÓŁKO "MAŁY TECHNIK" : p. Łukasz K.
Temat: Dzień taty
Z tektury, sztywnego papieru można wyciąć napis „Tata”, a w literkę „A” wstawić zdjęcie dzieci. Kawałek
drewna możecie ładnie pomalować, a mama zrobi dziurkę, aby powstał breloczek do kluczy.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie im w wykonaniu tego zadania.
Z góry dziękuję za współpracę.
Efekty pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy.
Pozdrawiam serdecznie.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA: Anna J.
Hubert S.
Witaj Drogi rodzicu! Oto dla Huberta ostatnie już zadanie w tym roku z rewalidacji indywidualnej.
Należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej - automatycznie otworzy się strona z zadaniem.

https://wordwall.net/pl/resource/2880248/rewalidacja/wakacje
Zadaniem dziecka jest przeczytać tekst i zdecydować czy to prawda czy fałsz. Powodzenia!!!
ŚRODA 24.06.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: Robimy koktajl.
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
24 CZERWCA 2020 ROKU
ROBIMY KOKTAIL.
Jakub wykonuje zadania ze swojego kartonu (Segregowanie i ćwiczenia manipulacyjne).
Drogi rodzicu! Przeczytaj dziecku notatkę:
KOKTAJL TRUSKAWKOWY - WARTO ZAPAMIETAĆ.


Koktajl truskawkowy można przygotować zarówno ze świeżych (w sezonie), jak i z mrożonych
truskawek. Jeśli nie macie mocnego blendera, te drugie warto najpierw rozmrozić (w tym celu
można je na przykład ugotować).



Oprócz truskawek do koktajlu dodajemy również jakiś płyn, by go rozrzedzić. Zazwyczaj jest to
mleko, jogurt, kefir, zsiadłe mleko lub maślanka.
Jeśli nie jesz nabiału, możesz zastąpić je mlekiem orzechowym
lub sojowym, albo sokiem owocowym (koktajl truskawkowy dobrze
smakuje na przykład z dodatkiem soku tłoczonego z jabłek).



Koktajl truskawkowy możesz również wzbogacić dodatkami smakowymi, np. innymi owocami
(bananem, ananasem, pomarańczą) czy ziołami (melisą, bazylią LUB MIETĄ). Fani zdrowego
żywienia mogą dodać do niego nieco kaszy jaglanej, nasion czy pestek, a osoby lubiące pikantne
smaki - tabasco lub chili.

Zrobiłeś za dużo koktajlu? Nic nie szkodzi. Koktajl truskawkowy możesz również zamrozić, a następnie
jeść jak lody. W tym celu najlepiej wykorzystać specjalne plastikowe foremki na lody z patyczkami.
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek; 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

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

Ćw.1 Toczenie piłki po jednej linii
przodem i powrót przodem po drugiej
linii.
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.

Ćw.3 Toczenie piłki między liniami
przodem.
Ćw.4 Jw. toczenie tyłem.

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

Ćw.5 Toczenie piłki po jednej linii przodem.
Ćw.6 Jw. po linii tyłem.

Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii przodem .
Wykonujemy 6Ćw.8 Jw. po linii tyłem.
10 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu! Drogi uczniu! Teraz czas na
własnoręczne wykonanie koktailu truskawkowego.
Dziecko może samodzielnie przeczytać przepis lub z pomocą rodzica.
SKŁADNIKI:


320 GRAM ŚWIEŻYCH TRUSKAWEK



800 MILILITRÓW ZIMNEGO MLEKA , KEFIRU, JOGURTU NATURALNEGO LUB
ZSIADŁEGO MLEKA



LISTKI MIĘTY



CUKIER/KSYLITOL (JEŚLI CHCECIE)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. TRUSKAWKI UMYJ, OSUSZ I OBIERZ SZYPUŁKI, 4 ODŁÓŻ DO DEKORACJI.
2. W BLENDERZE ZMIKSUJ MLEKO Z OWOCAMI I KILKOMA LISTKAMI MIĘTY.
3. PRZELEJ KOKTAIL DO SZKLANEK, UDEKORUJ TRUSKAWKĄ I PODAWAJ.
REWALIDACJA INDYWIDUALNA :P.MAŁGORZATA D.
Adrian J.
Temat: Wakacyjne rady. 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!!!
5. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1
6. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
7. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na lody, następnie w kwiatek jarzębiny .
8. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj krótkie opowiadanie pt. ”Niebezpiecznik”.
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 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/

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/

Opis ćwiczenia

Rysunek

Rysunek
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.
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 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 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 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 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 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 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.

CZWARTEK 25.06.2020r.
Temat ośrodka dziennego:

Żegnamy sie ze szkołą.

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.).
Chciałabym polecić dzieciom film pt. "Wakacje Mikołajka". Można go odnaleźć i obejrzeć na Netflix. Jeśli
nie macie dostępu, możecie obejrzeć film
https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA na temat lata i wakacji.

Chciałabym, abyście drodzy rodzice zadali dzieciom dwa pytania:
1. CO NAJBARDZIEJ PODOBAŁO CI SIĘ W SZKOLE?
2. CO NAJMNIEJ PODOBAŁO CI SIĘ W SZKOLE?
I to tyle.
Nie musicie uzupełniać kart pracy, ani pisać tematu lekcji.
Dziękuję Wam chłopcy za pracę w wersji zdalnej. Jestem z Was dumna.
Dziękuję Wam drodzy rodzice za wytrwałość w pracy ze swoimi dziećmi.
Bez Was to zdalne nauczanie nie udałoby się. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu w klasie.
Pozdrawiam serdecznie:) Życzę zdrowych i pogodnych wakacji.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: Drogi rodzicu sprawdź razem z dzieckiem czy nie ma w
domu zaległych książek z biblioteki, czy zabrał wszystko z szafki szkolnej.
Ćwiczcie samodzielność i umiejętność korzystania z czasu wolnego. Pozdrawiam serdecznie!!!!
WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Przyrządy i przybory: kocyk, piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję
Treść zajęć

Uwagi

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

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion Ćw.7 Leżnie tyłem – krzyżujemy
w szerokim rozstawieniu rąk
naprzemiennie nogi w pionie

Podczas ćwiczeń
w leżeniu
przodem ( na
brzuchu)
podkładamy pod
brzuch zwinięty
kocyk lub
ręcznik.

Ćw.2 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion Ćw.8 Leżnie tyłem – krzyżujemy
w wąskim rozstawieniu rąk
naprzemiennie nogi w poziomie

Ćw.3 Leżenie przodem RR w bok.
Równoczesne unoszenie rak i nóg.

Ćw.4 Leżenie przodem – unoszenie nóg
wraz z piłką.

Ćw.9 Klęk podparty – unosimy jedną z
kończyn dolnych .PN i LN

Ćw.10 Leżenie tyłem z ugiętymi nogami.

Wykonujemy 6 8 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

RR – ramiona
PN – prawa noga
LN- lewa noga

Unosimy jak najwyżej miednicę.

Ćw.5 Leżenie bokiem – unosimy
wyprostowana nogę. PN i LN.
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
Ćw.6 Pozycja stojąca ręce na biodrach.
Wykonujemy wykrok - LN, PN.

Stefaniak T. – Atlas ćwiczeń siłowych

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (MUZYKA):
TEMAT ZAJĘĆ: Osłuchanie z piosenką „Pojedziemy na wycieczkę” , muzykujemy do piosenki

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, DRODZY UCZNIOWIE po raz ostatni spotykamy się w tym roku szkolnym.
Trudny to był rok a szczególnie ostatnie miesiące, jednak wspólnie dotrwaliśmy do końca. Dzięki
pomocy rodziców mogliście bawić się na zajęciach z muzyki. Było inaczej niż w szkole, nie było
naszych tańców, gry na instrumentach, zajęć ruchowych i naszej relaksacji. Trudno przeprowadzać
zajęcia muzyczne zdalnie, nie wszyscy mieli dostęp do Internetu, jednak sytuacja zmusiła nas wszystkich
do zmiany. Mam nadzieję, że pracowaliście i bawiliście się wspaniale, sami i z Rodzicem, który wam
bardzo pomagał. Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Proszę o przesłanie
udokumentowanej pracy, tej, którą udało Wam się zrobić i przesłanie do wychowawcy.
Z otrzymanych już zdjęć i filmików widzę, że dzieci bawiły się super! 😊

3. Drodzy Rodzice, drogie dzieci, w tym ostatnim tygodniu wspólnie pobawimy się i będziemy
muzykować przy piosence „Pojedziemy na wycieczkę” . Jeżeli macie Państwo możliwość, kliknijcie w
link z piosenką a następnie przeczytajcie dziecku jeszcze raz słowa całej piosenki. Podczas czytania,
dziecko wskazuje, jakie przedmioty możemy wziąć na wycieczkę, nazywa je lub próbuje powtórzyć za
Wami.
https://www.youtube.com/watch?v=VsBhRrL_xCo
„Pojedziemy na wycieczkę”
Każdy z nas zabierze z sobą dziś ekwipunek na najbliższe dni, koc i wędkę, okulary też.
Wszystko może przecież zdarzyć się. I latarkę także dobrze mieć, jeśli w ciemnym lesie zgubisz się.
Znajdziesz drogę do przyjaciół swych, bo nareszcie wyruszamy dziś!
Śpiewajmy: je, je - pojedziemy gdzieś daleko, je, je- szkoła znika już za nami, je, je-to wycieczka
wyczekana,
je, je-nasza pani roześmiana, je, je- cała klasa w autobusie, je, je-śpiewa głośno tak.
Każdy chciałby już na miejscu być, nie możemy się doczekać chwil,
w których zabaw czar otuli nas. Niech już nasz autobus dotrze tam!

4. Posłuchajcie proszę jeszcze raz lub przeczytajcie tekst piosenki. Odpowiedzcie na pytania.
- Jakie sylaby powtarzają się w refrenie? Drogi Rodzicu, przeczytaj jeszcze raz ale tylko sam refren
wyklaskując

i powtarzając wspólnie sylabę je - je. Zamiast klaskania wykorzystajcie instrument, który ostatnio
zrobiliście 😊
- Czym dzieci jechały na wycieczkę? Odszukaj, nazwij i wskaż na ilustracji.

5. Posłuchajcie piosenki jeszcze raz wspólnie śpiewając refren i grając na wykonanym instrumencie.
Przeczytajcie tekst piosenki wystukując refren na wykonanym instrumencie.

6. Kolejne zadanie jest skierowane do uczniów, którzy mają dostęp do Internetu. Są to zagadki środków
transportu.
Po kliknięciu w link pojawi się zdjęcie, potem cała nazwa, jej podział na sylaby i odgłos. Drogi Rodzicu, tutaj będzie
niezbędna Państwa pomoc. Po usłyszeniu nazwy pojazdu w sylabach np. sa–mo-chód zatrzymajcie filmik ( kliknijcie
ekran w dowolnym miejscu) i wspólnie z dzieckiem spróbujcie wyklaskać i wypowiedzieć sylaby. Dzieci niemówiące

wyklaskują a rodzic rytmizuje nazwę. Ponownie kliknijcie w dowolne miejsce ekranu i usłyszycie odgłos tego
pojazdu.
Miłej zabawy 😊
- https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4

7. Zadanie dla uczniów, którzy otrzymali wydrukowane karty pracy i nie maja dostępu do Internetu
Dziecko wycina sylaby nazwy pojazdów pod linią (2), odszukuje właściwą sylabę i nakleja (1). Dzieci,
które nie znają literek wykonują zadanie dopasowując obrazek do obrazka (3).
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Wszystkim Rodzicom i uczniom życzę spokojnych wakacji i dobrego wypoczynku.

RELIGIA:
TEMAT: JA I JEZUS NA WAKACJACH
Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom
Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz odpoczywać, bawić
się, a Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy
Świętej, a także w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i nigdy cię nie opuści.
Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie.
Nie zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych!
Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c
Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

REWALIDACJA INDYWIDUALNA: P. Anna J.
Adrian J.
Drogi rodzicu! To zadanie Adrian może wykonać w programie Paint lub w wersji wydrukowanej. Miłej
pracy. Pozdrawiam!

PIĄTEK 26.06.2020 r.
Temat ośrodka dziennego: KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.
Spotykamy się o godz. 10.20 na dziedzińcu szkoły. Odbędzie sie szybkie wręczenie świadectw i od razu
powrót do domu. Każda klasa ma 10 min na rozdanie świadectw. Pozdrawiam serdecznie!
Wasza wychowawczyni Anna J.

