TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: POMIESZCZENIA I SPRZĘTY W DOMU.
PONIEDZIAŁEK 12.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Mój pokój i salon
Drodzy Rodzice! Bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie w realizację treści i pomoc dzieciom w
wykonywaniu zadań, jakie proponuję. Jestem ogromnie wdzięczna za mobilizowanie dzieci do pracy,
dzielenie się informacjami, spostrzeżeniami oraz dokumentacją realizowanych zadań.
Wychowawca
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Etykiety z nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku, obrazki z symbolami pogody

Drodzy Rodzice! Proponuję rozpocząć od części znanej już dzieciom i Państwu, od utrwalenia pojęć
kalendarzowych. Rozpoczynamy od powtórzenia czyli układania i wymieniania w kolejności dni tygodnia,
potem nazw miesięcy. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na bieżący dzień tygodnia i miesiąc. Proszę
korzystać z etykiet, które dzieci już mają (Klaudia i Hubert układają do wzoru, Kinga samodzielnie)
Jakub z pomocą Rodzica odlicza dni tygodnia i nazwy miesięcy na palcach. Za każdym razem jak
wymieniamy dzień tygodnia/ nazwę miesiąca dotykamy jednego palca dziecka, dłużej przytrzymując palec,
przy którym wymieniamy bieżący dzień tygodnia/miesiąc.
Drogi Rodzicu! po wymienieniu/wskazaniu wszystkich dni tygodnia i nazw miesięcy podchodzimy do
kalendarza, jaki jest w domu i pomagamy dziecku wskazać dzisiejszą datę, czyli obecny miesiąc i dzień
tygodnia
- Następnie powtarzamy/ układamy nazwy pór roku w kolejności zaczynając od wiosny. (Hubert układa do
wzoru, Klaudia i Kinga - samodzielnie)
Rodziców Jakuba proszę, aby wymieniając pory roku, dotykali kolejno palców syna i krótko opisywali pory
roku, na zasadzie:
Zimą jest zimno, pada śnieg, na drzewach nie ma liści.
Wiosną pojawiają się pąki na drzewach, zwierzęta budzą się z zimowego snu, powracają ptaki, rosną
kwiatki.
Latem mocno świeci słońce, jest bardzo ciepło, mamy wakacje, możemy kąpać się w morzu, rosną pierwsze
owoce.
Jesienią liście zmieniają kolor i opadają, dojrzewają jabłka, gruszki i śliwki, wracamy po wakacjach do
szkoły.
- Kolejnym etapem zajęć jest obserwacja pogody za oknem. W tym celu możemy otworzyć okno, aby
dziecko nie tylko zobaczyło, ale i poczuło różne zjawiska pogodowe. Jeżeli jest taka potrzeba, pomagamy
dziecku opisać, to co dzieje się za oknem i pomóc mu to dostrzec, wskazując na istotne elementy, unosząc
głowę dziecka w ich kierunku (np. spójrz na niebo, czy widać tam słońce?, tak dziś świeci słońce, jest ciepło/
lub świeci słońce ale jest chłodno, czujesz? wieje wiatr... itp.). Na zakończenie dziecko wskazuje odpowiedni
symbol pogody (samodzielnie - Kinga, Klaudia, z pomocą - Hubert)
Jakub pracuje na dotykowych symbolach pogody, których kontury wypełnione są różnorodnymi
materiałami (watą, plasteliną, bibułą itp.)

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: karty pracy, ilustracje na ekranie komputera
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Na następnej stronie zamieściłam ilustracje przedstawiające pomieszczenia,
jakie znajdują się w domu ( POKÓJ, SALON, ŁAZIENKA, KUCHNIA) oraz czynności, jakie wykonujemy w wybranych
pomieszczeniach.
RODZICU! Pokazujemy dziecku obrazki i nazywamy (wskazując etykiety) wszystkie pomieszczenia, na dłużej
zatrzymując się na pokoju i salonie.
Wskazując obrazki pokoju i salonu opisujemy przedmioty i sprzęty oraz czynności, jakie przy ich użyciu
możemy wykonać (wskazując etykiety). Kingę proszę, aby samodzielnie wskazywała etykiety.
Pod etykietami znajdują się obrazki z elementami wyposażenia mieszkania. Prosimy dziecko, aby wskazało te
przedmioty, które można postawić w pokoju i te, które są w salonie. Można pomóc dziecku zwiedzając z nim
mieszkanie i wskazując rzeczywiste sprzęty znajdujące się w pomieszczeniach, przy okazji opisując, w jaki
sposób z nich korzystamy.
Rodziców Jakuba proszę o opisywanie obrazków, dotykajcie razem z dzieckiem sprzętów i opisujcie je. Można
włączyć na chwilę telewizor, usiąść na łóżku itp.
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3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
Drogi Rodzicu! Proszę siądź z dzieckiem w jego pokoju i przeczytaj mu tekst wiersza "Bałagan w pokoju". Poproś
dziecko, aby wskazywało sprzęty, których nazwy będą wymienione w wierszu (dotyczy Kingi) lub pomóż mu je
wskazać ( dotyczy Klaudii, Huberta)

Do pokoju Mateusza wpadł bałagan - wszystko rusza.
Był na biurku - więc w szufladzie wszystko leży już w nieładzie.
Poodkręcał plakatówki, które uciekając z tubki,
dywan strasznie umazały i za łóżko powpadały.
Kapcie rzucił na kanapę, potem podarł starą mapę.
Trochę w szafie się kotłował, piórnik pod ubrania schował,
Szybko! Szybko! Hop! Hop! Hop! Na żyrandol zrobił skok.
Długo na nim nie zabawił, szelki w paski tam zostawił.
Bałaganie! Bałaganie! Może w końcu pan przestanie!
Proszę wziąć się za porządek i ustawić wszystko w rządek!
A bałagan mówi tak: - Mnie sprzątanie jest nie w smak.
To jest pokój Mateusza, niech on do porządków rusza!

Po wysłuchaniu wiersza, proszę, aby dzieci (Kinga, Klaudia i Hubert):
1. Spojrzały na obrazek znajdujący się poniżej i wskazały:
- pomieszczenie, które było opisywane w wierszu
- sprzęty, na których powstał bałagan (Kinga próbuje wskazać, to co zapamiętała, Huberta i Klaudię
prosimy o wskazanie łóżka, biurka, żyrandola) Rodziców Jakuba proszę, aby pomogli za pomocą dotyku
rozpoznać wymienione przedmioty, żyrandol proszę zastąpić lampką.
2. Odpowiedziały czy w pokoju Mateusza był porządek?
3. Czy na obrazku jest porządek?

Zadanie dodatkowe dla Kingi:
Rodzicu! Kinga bardzo lubi zagadki, dlatego proszę przeczytaj Kindze zagadki. Jej zadaniem jest je odgadnąć i
odszukać na tablecie w programie Letmetalk obrazki będące rozwiązaniem zagadek.

Ten wielki ekran z głośnikiem pilotem raz dwa obsługujesz.
Ciekawych programów i filmów zawzięcie w nim poszukujesz.
Niepozorna jest, z drucikiem a moc w sobie wielką chowa.
Mrok rozjaśni w ciemnym domu jej niewielka, szklana głowa.
Choć robi trochę hałasu, pożytek z niego jest duży.
Podłogę, dywan, kanapę chętnie ci zaraz odkurzy.
Ma on ekran i klawisze. Pani w biurze na nim pisze.
A ty na nim chętnie grasz, gry zrobione lekcje masz.

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Kartka, nożyczki, klej.
Rodzicu! Proszę, aby dzieci (Klaudia, Kinga, Hubert) korzystając z obrazków, wskazały, w jaki sposób należy dbać o
porządek w pokoju/salonie. Jeśli jest taka możliwość proszę wydrukować tą kartę pracy i pomóc dziecku wyciąć
symbole sprzętów potrzebnych do zrobienia porządku. Zadaniem dzieci jest je dopasować do wykonywanych
czynności i wkleić w miejsce białych kwadratów.
Uczniowie! Wskażcie, jakie prace wy wykonujecie w domu.

Rodzicu Jakuba! Dla Jakuba mam inne zadanie. Proszę skorzystaj z podanego niżej linku rysowanego wierszyka
"Dom". Powtarzaj słowa i rysuj na plecach syna, tak jak w instrukcji w filmie. https://youtu.be/JE4xQqRePZk

5. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Kartka, farby, pędzelek, woda/ kredki
Drogi Rodzicu! Można wydrukować załączony obrazek lub narysować na kartce elementy pokoju: łóżko, okno, biurko
itp. Zadaniem dziecka jest pomalować/ pokolorować obrazek według własnego pomysłu.
Powodzenia!

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
oprac. mgr S. Ziętal
Temat: Przetaczanie się po miękkim i twardym podłożu.
Przyrządy i przybory: skakanka; kocyk; szarfa: piłka.
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; krążenia
bioder; skrętoskłony.

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

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

Ćw.6 Huśtawka. Dziecko w siadzie prostym.
Wykonuje przetoczenie do leżenia na plecach
z nogami w górze, a następnie powrót do
siadu
(naśladowanie huśtawki)

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma.
Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.7 Wycieraczki samochodowe. Dziecko
leży na plecach ze złączonymi i
Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej
wyprostowanymi nogami. Wykonuje
skakance(sznurku).Dziecko wykonuje obroty
zwijając jednocześnie skakankę. Następnie toczy przenoszenie nóg w prawo, następnie w
lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów: mały
się w przeciwną stronę do rozciągnięcia
deszcz –wolno itd.
skakanki.

Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk.

Ćw.5 Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w
przysiadzie. Trzymając się kolan przetaczają się
na plecy, a następnie starają się wrócić do
przysiadu.

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

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

REHABILITACJA RUCHOWA - JAKUB W.
oprac. mgr Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach biodrowych.
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. Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) P.w. - Siad na krześle (łóżku),
stopy oparte na podłodze. Kończyny górne
wzdłuż tułowia, rodzic ustawia się z tyłu,
obejmuje dziecko na wysokości dolnych
łuków żebrowych. Ruch: Wdech nosem,
rodzic jednocześnie pociąga żebra w bok
ku górze i wspomaga przeniesienie ciężaru
na tę samą stronę. Wydech ustami,
powrót do pozycji wyjściowej (rodzic cały
czas prowadzi ruch).Powtórzenia: 3 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na prawą i
lewą stronę.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane ułożone wzdłuż tułowia.
Ruch: Uniesienie bioder w górę i
balansowanie w tej pozycji ok.3-5 sekund.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Rodzic przytrzymuje dziecko za stopy.

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
kolana złączone, stopy oparte na
podłodze. Ręce wyprostowane, ułożone
wzdłuż tułowia. Rodzic w siadzie
klęcznym, z dłońmi opartymi na kolanach.
Ruch: Przechylanie obydwu kolan dziecka
z boku na bok. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Rodzic wspomaga dziecko
podczas wykonywania ruchu.

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, jedna noga
wyprostowana, druga zgięta w stawie
kolanowym stopa oparta na podłodze,
Ręce wyprostowane, ułożone wzdłuż
tułowia. Rodzic jedną rękę trzyma na
stawie biodrowym/pośladku po stronie
zgiętego kolana, drugą trzyma na zgiętym
stawie kolanowym. Ruch: Unoszenie
biodra w górę i przechylanie kolana do
wewnątrz i na zewnątrz. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą, rodzic
wspomaga dziecko podczas wykonywania
ruchu.
Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.
Rodzic uciskając klatkę piersiową dziecka
wspomaga wydech. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem, jedna noga
wyprostowana, druga zgięta w stawie
kolanowym stopa oparta na podłodze,
Ręce wyprostowane, ułożone wzdłuż
tułowia. Rodzic jedną ręką stabilizuje staw
barkowy po stronie zgiętego kolana, drugą
trzyma na zgiętym stawie kolanowym.
Ruch: Przechylanie zgiętej kończyny na
zewnątrz i do wewnątrz bez podnoszenia
miednicy. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy prawą i
lewą nogą, rodzic wspomaga dziecko
podczas wykonywania ruchu.
Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
stopy oparte na podłodze lub
ugięte, kolana złączone, stopy oparte na
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
podłodze Rodzic jedną rękę trzyma w
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
okolicy pośladków, drugą trzyma na
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
zgiętych stawach kolanowych. Ruch:
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
Unoszenie bioder w górę i powrót do
nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie
dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie”
po 6 razy. Uwagi: Ruch można wspomóc
wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje
poprzez odciągnięcie kolan w przód oraz
pogłębienie wdechu. Następnie
naciskanie ich w dół.
przedłużony wydech ustami. Powtórzenia:
3 razy.
Bibliografia: 1. Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia „Usprawnienie po udarze mózgu” Kraków 2004 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r

REHABILITACJA RUCHOWA - KINGA M.
oprac. mgr Andrzej Hendzak

Temat: Mobilizacja stawów w odcinku szyjnym.
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.
Ogólne uwagi dotyczące wykonywanie ćwiczeń :
1. Mobilizacje wykonujemy w tym kierunku, w którym nie wywołuje bólu.
2. Jeżeli ból powstaje w trakcie wykonywania ruchu, należy się zatrzymywać na granicy bólu nie ciągnąć dalej.
3. Zmienić kierunek mobilizacji można dopiero po skończeniu serii wykonanych mobilizacji w jednym kierunku.
4. Ruch mobilizacyjny, to niewielki ruch, czasem znikomy, polegający na dociągnięciu pozycji stawowej.
5. Prawidłowo wykonana mobilizacja wymaga małej siły z wybiórczym potraktowaniem stawu lub grupy stawów.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia

Ćwiczenie nr 1) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia.
Ćwiczenie polega na cofnięciu głowy do tyłu. Jest to bardzo niewielki ruch, wywołujący napięcie mięśni
zginaczy głowy, a rozciąganie prostowników. Mamy uczucie ucisku w krtani, ponieważ brodę zbliżamy
do szyi. Wykonaj cofnięcie głowy, utrzymaj 3 sek., a następnie rozluźnij mięśnie. Powtórz 6 razy.
Uwagi: Nie może być to pochylenie głowy, ani do przodu, ani do tylu, lecz cofnięcie głowy w stosunku
do kręgosłupa. Siła, jaką stosujemy, ma być mała, a ramiona podczas trzymania pozycji rozluźnione.
Rozluźnienie polega na swobodnym ustawieniu głowy, a nie wypychaniu do przodu. Widoczny ruch
cofnięcia to 1 do 2cm. Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 2) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia. Jeżeli
przechylimy głowę w lewo i do przodu, jak na rysunku, to należy, nie zmieniając pozycji skłonu,
wykonać niewielki skręt w przeciwną stronę, tj. w prawo, do momentu odczucia blokady ruchu. Ten
stan przetrzymać 4 sek. i puścić. Odczekać kilka sek. I powtórzyć. Wykonać 6 razy w tym kierunku. Jeżeli
możemy, to wykonujemy to samo w drugą stronę, ustawiając odwrotnie głowę. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 3) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia.
Wykonujemy skręt głową do granicy łatwego ruchu, następnie od tej pozycji skrętnej, zaczynamy
właściwą mobilizację, polegającą na dociągnięciu skrętu do granicy swoich możliwości i wytrzymaniu
nieruchomo 4 sek., a następnie rozluźnieniu (rozluźnienie oznacza tylko rozluźnienie, a nie powrót
głowy do prostego ustawienia) również około 4 sek.
Cały cykl powtarzamy 6 razy, po czym wracamy do ustawienia głowy na wprost.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 4) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia. Przechylamy
rozluźnioną głowę w bok, po czym dokonujemy powoli jej dogięcia przetrzymując pozycję stawów 4
sek. Następnie, rozluźniamy powoli szyję (rozluźnienie oznacza, że głowa nadal jest przechylona, tyle,
że szyja jest rozluźniona).
Cały cykl powtarzamy 6 razy, po czym wracamy do ustawienia głowy na wprost.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 5) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie wzdłuż tułowia.
Wykonujemy, jak przy skłonie bocznym, tyle, że w skłonie do przodu. Cały cykl powtarzamy 6 razy.
Bibliografia: A. Szajna: Ćwiczenia w domu. Terapia narządu ruchu.

REHABILITACJA RUCHOWA - HUBERT C.
oprac. mgr Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia elongacyjne kręgosłupa i wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu.
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. Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Ćw. nr 5) P. w.-Leżenie przodem. Nogi
Leżenie przodem. Nogi wyprostowane i
wyprostowane i złączone. Ręce
złączone. Ręce wyprostowane,
wyprostowane, wyciągnięte jak najdalej w
wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona. Pod
przód. Głowa uniesiona, wzrok
brzuchem w okolicach pępka, zrolowany
skierowany w podłogę. Pod brzuchem w
kocyk lub ręcznik. Ruch: Wymach rękoma
okolicach pępka, zrolowany kocyk lub
ręcznik.
w górę. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ruch: Unoszenie i opuszczanie
wyprostowanych i złączonych rąk i nóg.
Powtórzenia: 2 serie po 5razy.
Ćw. nr 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód
wyprostowane, wyciągnięte jak najdalej w
przed siebie. Głowa uniesiona,
przód. Pod brzuchem w okolicach pępka,
wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w
zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch:
podłogę. Pod brzuchem w okolicach
Równoczesne uniesienie jednej ręki i
pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch:
przeciwnej nogi nad podłogę.
Klaśnięcie w dłonie, następnie
przeniesienie wyprostowanych rąk
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
bokiem nad podłogą do bioder i klaśnięcie

Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane. Dłonie oparte na
biodrach. Ruch- Naciskanie rękoma na
biodra, z maksymalnym wyciągnięciem
głowy w górę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 4) P.w.-Leżenie przodem. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód. W dłoniach
trzymana oburącz laska (kij). Pod brzuchem w
okolicach pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik.
Ruch: Przesuwanie laski po podłodze jak najdalej w
przód. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

w dłonie nad biodrami. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 7) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Ruch: Uniesienie rąk w
górę, z wytrzymaniem ok. 2-3 sek.
wyciągniętych rąk w górze. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte, stopy
oparte na podłodze lub wyprostowane. Ręce
wyprostowane leżą na podłodze wzdłuż tułowia.
Rodzic w siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech nosem, a
następnie wydech ustami. Rodzic uciskając klatkę
piersiową dziecka wspomaga wydech. Powtórzenia:
3 razy.

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

AAC – HUBERT C.
oprac. mgr I. Zając
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIE-NALEŻY -WSKAZUJĄC PALCEM NA OBRAZKI U GÓRY STRONY
ODCZYTAĆ ICH TREŚĆ JAKO POLECENIE. POTEM OPOWIEDZIEĆ O PRACACH OGRODOWYCH ,WYCIĄĆ I PRZYKLEIĆ ELEMENTY.

LOGOPEDIA – KINGA M.
oprac. Jolanta Paruzel-Jung

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia artykulacyjne
Aby pięknie mówić potrzebny jest nam sprawny język! W tym tygodniu poćwiczcie język i inne artykulatory w
zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń artykulacyjnych . Miłej zabawy!
- otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust- żeby zmotywować dziecko do tego ćwiczenia
posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą , miodem a ono intuicyjnie sięgnie po tą słodycz,
- policz językiem wszystkie swoje zęby- dotykaj czubkiem języka każdego ząbka,
- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów,
- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem,
- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa ,
Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów. Byłoby wspaniale, gdyby zabawy językowe
były codziennością - to dobre przygotowanie do sprawnej mowy!

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - KLAUDIA B.
oprac. mgr K. Kopczyńska

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia. Przy każdym zadaniu jest imię dziecka, które ma je
wykonać..
Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj.
Polecenie: Parowiec kołysze się na falach, poprowadź palec po falach jednocześnie szumiąc jak morze
„Szuu….szuu…”. Zielona żabka pięknie skacze. Skacz palcem po narysowanej linii mówiąc „kum, kum, kum…”

WTOREK 13.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Sprzęty znajdujące się w domu.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: ZAJĘCIA WSTĘPNE:
Materiały do zajęć: etykiety z nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku, obrazki z symbolami pogody.
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Rozpoczynamy od stałego elementu zajęć porannych, czyli od powtórzenia nazw
dni tygodnia, miesięcy i pór roku oraz obserwacji i opisu zjawisk pogodowych za oknem - według schematu z
poniedziałku

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drodzy Uczniowie! Dziś poznamy urządzenia, które są niezbędne w domu, z których korzystamy na co dzień. Na
kolejnej stronie znajdują się obrazki ze sprzętami elektrycznymi, czyli takimi, które działają po podłączeniu do prądu
lub po naładowaniu. Oznacza to, że ze sprzętów tych możecie korzystać jedynie za przyzwoleniem lub pod nadzorem
rodziców. Zapamiętajcie to!
Klaudia, Hubert, Kinga spójrzcie na obrazki i spróbujcie z pomocą rodziców je nazwać. Za chwilę usłyszycie dźwięki.
Waszym zadaniem jest wskazać, który ze sprzętów znajdujących się na obrazkach je wydaje. Jakub proszę abyś
posłuchał dźwięków wydawanych przez urządzenia. Który dźwięk jest ci znajomy.?
Drodzy Rodzice! Bardzo proszę w przeglądarce internetowej wkleić skopiowany link do filmu, który zawiera
zagadki dźwiękowe i w miarę potrzeby pomóc dziecku wskazywać właściwe sprzęty.
https://youtu.be/0yrl4raNIwU

3. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: Zeszyt, kartka, tablet, ołówek, kredki
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Proszę o zapisanie daty i tematu według schematu poniżej:
KLAUDIA (samodzielnie) i HUBERT (ze wsparciem manualnym) poprawiają po śladzie napisy z dużych drukowanych
liter samodzielnie. KINGA stara się samodzielnie przepisywać na tablecie w programie Word.
Podczas pisania można głośno wymieniać litery.

JAKUB z pomocą rodzica wodzi palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek;
WTOREK
13 KWIETNIA 2021
TEMAT: SPRZĘTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W DOMU.
KLAUDIA, HUBERT i KINGA w zeszytach kolorują wcześniej narysowany przez Rodziców symbol pogody
odpowiadający temu, który wskazali podczas zajęć wstępnych. DROGI RODZICU proszę pozwolić dziecku spróbować
samodzielnie wybrać kolor, jakim pomaluje symbol pogody, ewentualnie skorygować, jeśli źle wybierze.

JAKUB z pomocą Rodzica wykleja plasteliną kontur symbolu.
4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: tablet, laptop i myszka, lub kartka papieru i kredka.
Klaudia, Kingo, Hubercie! Drodzy Rodzice! Proponuję wykonać rysunek domu na laptopie lub tablecie w edytorze
graficznym. W menu start proszę razem z dzieckiem uruchomić program. Na górze strony znajduje się pasek z
przybornikiem, czyli wszystkimi niezbędnymi narzędziami do malowania. Po lewej stronie znajdują się pędzle. Po
prawej stronie narzędzia takie jak: rozmiar (proponuję wybrać średnio gruby) oraz kolory. Kontury rysujemy kolorem
czarnym. Inne kolory wykorzystamy do wypełnienia wnętrza domu. Rodzicu! Pozwól dziecku wykazać się
samodzielnością. Wspieraj, nie wyręczaj! Zadania tego typu wykonywaliśmy już na lekcjach w szkole.
Jakubowi i jego Rodzicom proponuję wyklejenie plasteliną konturów domu narysowanego na kartce.
Przed rysowaniem można skorzystać z linku do rysowanego wierszyka "Dom", który w prosty sposób pokazuje
dzieciom jak narysować dom.
https://youtu.be/JE4xQqRePZk
Drodzy Uczniowie! Bardzo jestem ciekawa jak wyjdą wasze domki. Drodzy Rodzice! Bardzo proszę o wykonanie
zdjęć i przesłanie za pomocą messenger lub wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

5. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.(zmiana tematu).
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; krążenia
bioder.

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

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz LR, PR w miejscu. Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami wyprostowanymi i
złączonymi. Przenosi NN nad piłką.
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać.
Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi nogami.
Unosi obie NN i przetacza pod nimi piłkę.

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

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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

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

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

6. ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy piosenkę „W naszym ogródeczku”, zabawa rytmiczna i ruchowa przy piosence
W miarę możliwości proszę o wykonanie zdjęcia z przebiegu zajęć i przesłanie do wychowawcy
Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy
ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani
wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...
1. Na dzisiejszych zajęciach poznamy piosenkę „ W naszym ogródeczku” . Poniżej jest link, który połączy nas z
piosenką. Bardzo proszę postępować zgodnie z tym, o co prowadząca prosi. Najpierw zapoznacie się z samym
tekstem piosenki i ilustracją ruchową do niej, potem posłuchacie piosenki z melodią a na końcu będzie chwilka na
relaks przy muzyce. Proszę początek audycji ( tekst i piosenkę) wysłuchać 2 razy z pokazywaniem. Relaks można
powtórzyć wg własnego uznania.
MIŁEJ ZABAWY 😊
https://www.youtube.com/watch?v=VYfnqKDYe2U

Dla uczniów bez dostępu do Internetu zadanie jest następujące.
1. Uczniowie, którzy czytają samodzielnie, proszę o przeczytanie testu piosenki lub proszę o przeczytanie rodzica. W
trakcie czytania, dziecko wyszukuje i wskazuje czynność na obrazkach poniżej.
1.W naszym ogródeczku zrobimy porządki, zrobimy porządki, zrobimy porządki.
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki, przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.
2. Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka.
Będą się wygrzewać na wiosennym słońcu, na wiosennym słońcu, raz, dwa, trzy.
3. Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni i wszystko odmieni i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni, grządki zazieleni, raz, dwa, trzy.
2.

Ostatnim

zadaniem
będzie zabawa ruchowa do
tekstu piosenki. Poniżej jest
przykład, w jaki sposób możemy
zilustrować tekst piosenki.
Zabawa może być różnorodna, w
zależności od pomysłów dzieci,
jak i Państwa. MIŁEJ ZABAWY

😊
W naszym ogródeczku
rysujemy rękoma koła przed sobą
zrobimy porządki
klaszczemy, jakbyśmy otrzepywali ręce z piasku 3 x
Wygrabimy ścieżki
naśladujemy grabienie
przekopiemy grządki
naśladujemy kopanie łopatą 3x
Raz dwa trzy
klaszczemy 3 razy
Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka
naśladujemy wrzucanie nasionek do ziemi
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku przychylamy głowę do góry, jakbyśmy się opalali
Raz dwa trzy
tupiemy 3 razy
Spadnie ciepły deszczyk i wszystko odmieni poruszamy paluszkami rąk ponad głowami i opuszczamy wolno
W naszym ogródeczku grządki zazieleni
rysujemy rękoma koła przed sobą.
Raz dwa trzy
uderzamy dłonią o udo 3 razy

TERAPIA RUCHOWA – HUBERT C.
Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej.
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
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia

Ćw. nr 1) Pozycja wyjściowa- Siad
skrzyżny tyłem do ściany. Plecy
przylegają do ściany. Jedna dłoń pod
odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa.
Ruch: Napięcie mięśni brzucha z
przyciśnięciem odcinka lędźwiowego
kręgosłupa do ściany. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.
Ćw. 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Jedna dłoń leży pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. Ruch:
Równoczesny wyprost obu nóg przez
przesuwanie stóp po podłodze z
kontrolą przyleganie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Ćw. 3) P.w.- Stanie tyłem do ściany w
postawie skorygowanej (opisanej w
ćw. 1) Ruch: Powolne przejście do
półprzysiadu z kontrolą przylegania
pleców do ściany i zachowanie
postawy skorygowanej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch: Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej z woreczkiem na głowie
lub książką. Ruch: Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej i
z utrzymaniem woreczka (książki) na
głowie na odcinku ok. 2-3 metrów.
Powtórzenia: 4 razy.
Ćw. nr 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany
w postawie skorygowanej. Ruch: Krok
w przód z zachowaniem postawy
skorygowanej.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle przed
stołem. Na stole stoi miska z wodą. Po
wodzie pływają „lekkie przedmioty
utrzymujące się na wodzie” Ruch:
Wdech nosem a następnie dmuchanie
w „przedmioty” tak aby poruszały się
po wodzie. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch: Powolne przejście do
półprzysiadu, z kontrolą przylegania
pleców do ściany i zachowaniem
postawy skorygowanej. Powtórzenia:
2 serie po 6 razy.

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

TERAPIA RUCHOWA – JAKUB W.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony jest przez
rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE!
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa – Siad
prosty, dziecko oparte o ścianę. Dłonie
oparte na podłodze z boku. Ruch:
Naprzemienne maksymalne zgięcia
grzbietowe podeszwowe stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 10 razy. Uwagi:
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch dziecka.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad prosty, dziecko oparte
o ścianę. Dłonie oparte na podłodze z
boku. Podeszwy stóp złączone. Ruch:
Wyprost nóg w stawach kolanowych z
utrzymaniem złączonych podeszwami
stóp. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone. Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny, dziecko
oparte o ścianę. Ruch: Odwracanie stóp
dłońmi „lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy. Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dziecko oparte
o ścianę. Dłonie oparte na podłodze z
boku. Ruch: Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Rodzic prowadzi i wspomaga
ruch dziecka. Ćwiczenie wykonujemy,
prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.
Rodzic uciskając klatkę piersiową dziecka
wspomaga wydech. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Siad ugięty z rozchylonymi
kolanami, dziecko oparte o ścianę. dłonie
oparte na podłodze z boku. Ruch:
„Klaskanie” podeszwową stroną stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny, dziecko
oparte o ścianę. Dłonie na kolanach.
Ruch: Spychanie kolan w dół.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową
dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie”
wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami. Powtórzenia:
3 razy.

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

TERAPIA RUCHOWA - KINGA M. ( Materiał przeznaczony również na zajęcia w środę)
Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców.
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. Opis ćwiczenia/zabawy
Czas
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Dziecko ma przypięte za pomocą klamerek do bielizny małe
1.
maskotki do ubrania na wysokości ramion. Dziecko siedząc przed lustrem porusza barkami unosząc maskotki 2-3 minut
2.
3.

4.
5.
6.
7.

w górę i w dół. A także można poruszać barkami do przodu i do tyłu.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Dziecko trzyma w rękach kijek lub krótką laskę gimnastyczną,
do której przywiązany jest sznurek (linka), a na końcu sznurka doczepiona jest niewielka zabawka
(samochodzik, maskotka). Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć do siebie zabawkę.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Kończyny górne w ustawieniu probacyjnym przedramienia
(rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej narysuj lub naklej coś na skórze (np. małą naklejkę ulubionej
postaci). Dziecko chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując stawy śródręcza. Uwagi;
zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało elementy raz jedną raz drugą ręką,
następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma i naprzemiennie.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Na każdym opuszku palca dziecka namaluj „buźkę”. Kciuk staje
się mamuśką, która wychodzi z domu i daje każdemu dziecku buzi po kolei. Uwagi: jeśli dziecko nie potrafi
zrobić tego samodzielnie pokieruj jego palcami.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. Na kartce bloku technicznego lub na innej kartce.
Umieszczamy pięć grubych kropel farby plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei macza polec w
każdym kolorze i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po kolei.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siedząc przy stole. W rozwałkowanym kawałku plasteliny zatop kilka małych i
większych koralików lub innych przedmiotów (np. makaron). Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie z masy
zatopionych przedmiotów.
Przebieg ćwiczenia/zabawy: Pozycja siedząca. Zabawa w siłowanie. Ręce dziecka udają dwie buzie

2-3 minut
2-3 minut

2-3 minut
2-3 minut
2-3 minut
2-3 minut

wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób dziecko
trzyma w dłoniach kawałek materiału, papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie się dwóch
zwierzaków.
Bibliografia: 1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014.
2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia.

AAC – HUBERT C.
Drogi Rodzicu ! Pomóż dziecku wykonać ćwiczenie według poleceń

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - JAKUB W.

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia. Przy każdym zadaniu jest imię dziecka,
które ma je wykonać..
Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj

Polecenie: Parowiec kołysze się na falach, poprowadź palec Kuby po falach jednocześnie szumiąc jak morze
„Szuu….szuu…”. Zielona żabka pięknie skacze. Razem z Kubą skacz palcem po narysowanej linii mówiąc „kum, kum,
kum…”

ŚRODA 31.03.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Co możemy robić w łazience?
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Uczniowie wykonują 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

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P; krążenia
bioder; skrętoskłony.
Ćw. 1 Zegar .Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym
( po turecku ). Skłony głowy w bok (w prawo i w
lewo); skłony w przód i tył.

Ćw.7 Gra na bębenku. Dziecko siedzi z nogami
ugiętymi. Unosi nogi i lekko uderza w podłogę
wystukując rytm.

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

Ćw. 8 Raki. Dziecko podporze tyłem chodzi po
pokoju bioderkami uniesionymi jak najwyżej.
(przodem ,tyłem).

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

Ćw. 9 Nie daj się trafić. Dziecko w siadzie
podpartym z ugiętymi NN. Dziecko stara się nie
zostać trafionym piłką unosząc biodra.

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

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

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

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

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

Wykonujemy 68 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Zajęcia wstępne:
Materiały do zajęć: etykiety z nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku, obrazki z symbolami pogody.
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Rozpoczynamy od stałego elementu zajęć porannych, czyli od powtórzenia nazw
dni tygodnia, miesięcy i pór roku oraz obserwacji i opisu zjawisk pogodowych za oknem - według schematu z
poniedziałku
3. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć: szampon, żel pod prysznic, suszarka, pralka, dezodorant, pomadka.
Drodzy Rodzice! Łazienka jest ściśle związana z wykonywaniem zabiegów higienicznych, stosowaniem przyborów
toaletowych. Dziecko najlepiej poznaje treści poprzez bezpośrednie działanie, takie jak aktywne uczestniczenie czy
samodzielne wykonywania zabiegów higienicznych, naukę właściwego doboru i korzystania z przyborów
toaletowych i kosmetyków. Dlatego proponuje początek zajęć przeprowadzić w łazience. Wcześniej proszę przepisać
lub wydrukować teksty zagadek. Rodziców Huberta. Klaudii i Jakuba proszę o zaprezentowanie przedmiotów

(możemy dać powąchać, wylać na rękę, wykorzystać do mycia) i sprzętów (możemy włączyć suszarkę, zakręcić
bębnem pralki) podczas czytania. Kinga ma trudniejsze zadanie, musi zgadnąć i wskazać lub powiedzieć o czym jest
zagadka.

Zagadki:
W małym pomieszczeniu jest wody najwięcej.
Tutaj bierzesz prysznic i szorujesz ręce.
Chwytasz po nią chętnie, gdy masz mokre włosy.
Ona wtedy dmucha ciepłem koło ucha.
Jest w niej bęben i przyciski i ułatwia życie wszystkim.
Przyda Ci się niesłychanie, kiedy musisz zrobić pranie.
Pieni się płyn z butelki. Zamienia się w bąbelki.
Nieraz głowę Ci zmywa. Czy wiesz jak się nazywa?
Dodajesz go do wody podczas ciepłej kąpieli.
On przyjemnie pachnie i mocno się pieni.
O czym myślę – co to jest? Pachnie pięknie i ty też.
Lecz nim użyjesz tego – najpierw umyj się koleżanko, kolego!
Czerwona kredka po ustach skacze.
Gdy Cię mama pocałuje, zostawi znaczek.
4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Zeszyt, kartka, kredki, ołówek, tablet
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Proszę o zapisanie daty i tematu według schematu poniżej:
KLAUDIA (samodzielnie) i HUBERT (ze wsparciem manualnym) poprawiają po śladzie napisy z dużych drukowanych
liter samodzielnie. KINGA stara się samodzielnie przepisywać na tablecie w programie Word.
Podczas pisania można głośno wymieniać litery.
JAKUB z pomocą rodzica wodzi palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek;
ŚRODA
14 KWIETNIA 2021
TEMAT: CO MOŻEMY ROBIĆ W ŁAZIENCE?

KLAUDIA, HUBERT i KINGA w zeszytach kolorują wcześniej narysowany przez Rodziców symbol pogody
odpowiadający temu, który wskazali podczas zajęć wstępnych. DROGI RODZICU proszę pozwolić dziecku
spróbować samodzielnie wybrać kolor, jakim pomaluje symbol pogody, ewentualnie skorygować, jeśli źle
wybierze.
JAKUB z pomocą Rodzica wykleja plasteliną kontur symbolu.
5. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 6. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drodzy Rodzice! Bardzo proszę w przeglądarce internetowej wkleić skopiowany niebieski link proponowanej
strony, jeśli to możliwe spróbujcie to wykonać z dzieckiem jego dłonią. Na stronie znajdują się obrazki nazwy
przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie łazienki. FILM PROSZĘ WYŁĄCZYĆ PO PREZENTACJI
SUSZARKI. Zadaniem dzieci jest uważne oglądanie fragmentu filmu ( FILM PROSZĘ WYŁĄCZYĆ PO

PREZENTACJI PASTY DO ZĘBÓW) oraz przypomnienie nazw wymienianych sprzętów ze wskazaniem sposobu
ich wykorzystania.
https://youtu.be/Tt_6x_NTCHw
Następnie proszę skopiować i wkleić w przeglądarce kolejny link filmu:
https://youtu.be/tdOfLb9pjSM
Proszę poprosić dzieci, aby uważnie oglądały i wskazały tylko te przedmioty, które są częścią wyposażenia łazienki.

TERAPIA RUCHOWA – KINGA M.(proszę skorzystać z zajęć opracowanych na wtorek)
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM – KLAUDIA B.
oprac. mgr A. Urbanowicz
Bardzo proszę o odczytanie polecenia Klaudii i wsparcie przy wykonaniu zadań. Dziękuję.

Klaudia dorysuj drugą połowę twarzy, popraw po śladzie wyrazy. (Proszę napisać Klaudii nazwy
emocji, żeby mogła poprawić po śladzie).

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - KINGA M.
oprac. mgr K. Kopczyńska

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia. Przy każdym zadaniu jest imię dziecka,
które ma je wykonać..
Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj
Polecenie: Parowiec kołysze się na falach, poprowadź palec po falach jednocześnie szumiąc jak morze
„Szuu….szuu…”. Zielona żabka pięknie skacze. Skacz palcem po narysowanej linii mówiąc „kum, kum, kum…” Spróbuj
wzory narysować po śladzie.

CZWARTEK 15.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Mój pokój - przestrzenna praca plastyczna.
1. ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Relaksacja przy muzyce/bajce
Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy
ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani
wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...
1. Na dzisiejszych zajęciach pozwolimy sobie na mały relaks przy muzyce. Autorem tej muzyki jest włoski kompozytor
Antonio Vivaldi, który napisał przepiękny cykl 4 koncertów skrzypcowych pt. Pory roku. Mamy wiosnę, dlatego nasz
relaks będzie przy koncercie pt. WIOSNA
Proszę z dzieckiem usiąść wygodnie, kliknąć w poniższy link i oglądając obrazy budzącej się wiosny, wsłuchać się w
muzykę https://www.youtube.com/watch?v=bkWcfGjHXng

Dla uczniów bez dostępu do Internetu zadanie jest następujące.
Uczniowie, czytający samodzielnie, proszę przeczytać bajkę pt „Wiosenny poranek misia”, wykonując polecenia Drogi
rodzicu, zrelaksujcie się i przeczytaj dziecku poniższą baję wykonując wspólnie polecenia. MIŁEGO SŁUCHANIA 😊
,, Wiosenny poranek Misia.’’
Pewnego wiosennego poranka Miś – Kłapouszek obudził się z zimowego snu. Przeciągnął się, ziewnął (przeciągamy się, ziewamy - szeroko otwierając usta). Wyjrzał ze swojego legowiska
( wysuwamy język z jamy ustnej), spojrzał w górę ( kierujemy język w kierunku nosa ). – Świeciło piękne, wiosenne
słońce. ,, To już prawdziwa wiosna’’ – zawołał miś. ,, Pójdę na spacer, poszukam moich przyjaciół.” Miś Kłapouszek
maszerował i nucił piosenkę ( la – la – la – unosimy i mocno ,, przyklejamy’’ język za górnymi ząbkami. ).Na
drzewach wesoło świergotały ptaszki ( fiju – fiju , ćwir- ćwir), a nad polami fruwały wrony ( kra – kra –kra). Dookoła
zaczynała zielenić się trawka i pojawiały się pierwsze wiosenne kwiaty. Jak pięknie pachną – zawołał Miś ( głęboki
wdech noskiem i długi wydech buzią). Nad stawem misio spotkał żabki ( kum – kum kum, rech- rech – rech –rech ),
na polanie ujrzał swojego przyjaciela-konika (kląskanie). Cześć koniku!’ - zawołał Miś i uśmiechnął się (szeroki
uśmiech.). Witaj misiu ( iiihaa- iiihaa) – zarżał z radości konik. Bardzo długo spałeś a tu wiosna dookoła, z pewnością
jesteś głodny i burczy ci w brzuszku. (brrrrr, brrrrrrr .) Tak, jestem bardzo głodny, zawołał miś i oblizał się (
oblizywanie warg dookoła – buzia szeroko otwarta. ).Miodek był bardzo pyszny – wspominał miś ( oblizywanie
językiem górnych dolnych ząbków przy szeroko otwartej buzi.) Nagle zerwał się wiatr. Wiał raz słabiej, raz mocniej
(dmuchamy, jak piórko) Niebo zasnuły ciemne chmury
i zaczął padać deszcz ( plum – plum, kap – kap). Mis pożegnał się szybko z konikiem i zaczął biec do domku ( szybkie
odbijanie czubka języka za górnymi ząbkami.) Kiedy dotarł do domku poprawił swoje legowisko, odetchnął
zmęczony ( ufff- ufff) i usnął, mrucząc i śniąc o miodku.

2. RELIGIA: Katecheza 1
Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Drodzy Rodzice, przeczytajcie, proszę, swoim dzieciom.
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie Państwo w
domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to poniżej zamieszam wizerunek
Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
Co jest najważniejsze na tym obrazie?
Co dzieje się z Jezusa sercem?

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał potrzebującym, dawał
jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał.
Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł Pan Jezus do
siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna.
Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie, który jest powyżej. Jedną rękę ma Pan Jezus wzniesioną jak do
błogosławieństwa, a drugą dotyka szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił by siostra
Faustyna powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha wszystkich, przebacza grzechy tym, którzy
przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić.
Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla wszystkich ludzi.
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, które
przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam i proszę Was Drogie Dzieci do zrobienia choć jednego
dobrego uczynku w ciągu dnia.
Wysłuchajcie piosenki o miłosierdziu Bożym https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA
Dla chętnych
Zadanie na ocenę celującą
Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat: w środku przyklejcie obrazek Pana Jezusa, a wokół obrazka
narysujcie tyle serduszek ile osób jest w Waszej Rodzinie. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły gdy do niej
wrócimy.

3. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
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

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
krążenia bioder; skrętoskłony.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz LR, PR w
miejscu.

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

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

Ćw.6 Dziecko siedzi z nogami wyprostowanymi PR –prawa ręka
i złączonymi. Przenosi NN nad piłką.

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

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

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ :
Materiały do zajęć: nieduże pudełko po butach, kilka pudełek po zapałkach, pudełko po syropie/ herbacie kolorowy
papier, bibuła.
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Proponuję wykonanie pracy przestrzennej z pudełek - "Mój pokój". Na
początek w przygotowanym pudełku po butach, które będzie stanowiło pomieszczenie pokoju, proszę razem z
dzieckiem wyciąć w jednej ze ścianek otwór na okno, w innej - otwór na drzwi. Spód i ściany pudełka wyklejamy
kolorowym papierem, w oknie możemy przykleić kawałek bibuły, która stanowić będzie firankę.
Kolejnym krokiem będzie wykonanie mebli. Stolik i krzesła można wykonać z jednego pudełka od zapałek. Wysuwaną
część przecinamy na pół i robimy 2 krzesła. Część, jaka nam została, obklejamy papierem kolorowym lub bibułą i w
ten sposób powstanie stolik. Do wykonania komody i kanapy można wykorzystać wskazówki z linku filmu, przy czym
zamiast gąbek można wykorzystać pudełka
https://youtu.be/2zNUjnWEZAI
Gdy już wszystkie potrzebne meble będą gotowe, prosimy dziecko, aby ustawiło i przykleiło je w pudełku-pokoju
według własnego pomysłu. Jeśli będzie miało problem, możemy pomóc dziecku.
Powodzenia! Udanej zabawy.

6. KOŁO PLASTYCZNE „Moje malowanki"
Temat: „Tulipany”- stemplowanie widelcem
Drodzy rodzice, pomóżcie swoim dzieciom przygotować potrzebne rzeczy i dopilnujcie, żeby wykonały prostą w
wykonaniu pracę.
Potrzebne będą:
- kartka z bloku
- widelce
- kolorowe farby
- podstawka do maczania widelca w farbie
- pędzelek lub patyczek higieniczny do malowania łodygi, listków i trawy.

Rodzinę Kuby i Kingi proszę o pomoc przy malowaniu. Zadanie polega na maczaniu widelca w farbie i odbijaniu go
na kartce papieru- to będzie główka tulipana, następnie domalujcie pędzelkiem, patyczkiem lub paluszkiem łodygę
i listki. Dalej to już wasza wyobraźnia- możecie jeszcze domalować słonko, motylka, trawkę.
Życzę wesołej zabawy. Proszę o zdjęcia waszych prac przesłać do wychowawczyni lub przynieść je po powrocie do
szkoły – wywieszę je na wystawie.

LOGOPEDIA: KLAUDIA B.
oprac. mgr J. Jung
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe
Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie wydłużanie oddechu w
zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy!
- puszczanie baniek mydlanych,
- nadmuchiwanie balonika,
- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie piórka wydechem jak
najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki higienicznej,
- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą strumienia powietrza do
wytworzenia bąbelków- jak najdłużej !

Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony
artykulacji !

i płuc do pięknej

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - HUBERT C.

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia. Przy każdym zadaniu jest imię dziecka,
które ma je wykonać..
Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj
Polecenie: Parowiec kołysze się na falach, poprowadź palec po falach jednocześnie szumiąc jak morze
„Szuu….szuu…”. Zielona żabka pięknie skacze. Skacz palcem po narysowanej linii mówiąc „kum, kum, kum…”.
Poprawcie po śladzie wzory.

EEG BIOFEEDBACK - KLAUDIA B.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie .
Popatrz na obrazek i pokaż.

SAŁATĘ

POMIDORA

OGÓRKA

RZODKIEWKĘ

SZCZYPIOR

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa i zadawaj pytania:
- co to jest? Odpowiedź- To jest …..
-jaki ma kolor? Odpowiedź - Ma kolor….
2 Rodzicu, proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności
siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego.
Zapisz po śladzie cyfry
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1 2 3 4 5 6 7 8
PIĄTEK 16.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Kuchnia i sprzęty kuchenne.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: Zajęcia wstępne:
Materiały do zajęć: etykiety z nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku, obrazki z symbolami pogody.
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Rozpoczynamy od stałego elementu zajęć porannych, czyli od powtórzenia nazw
dni tygodnia, miesięcy i pór roku oraz obserwacji i opisu zjawisk pogodowych za oknem - według schematu z
poniedziałku

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu! Na początek zwiedź razem z dzieckiem kuchnię. Pokaż mu wszystkie ważne urządzenia, przedmioty,
nazywając je i mówiąc do czego służą. Następnie przeczytaj powoli tekst wiersza. Drogi uczniu posłuchaj uważnie
wiersza i spróbuj wskazać te niebezpieczne urządzenia kuchenne, o których jest mowa w wierszu oraz odpowiedzieć
na pytania znajdujące się pod tekstem.

Kuchnia to jest pole bitwy? - Idę walczyć - mówi mama.
- Z kim ta walka? - bardzo dziwne… chyba muszę sprawdzić sama.
Mama już gotuje zupę, ja bym chciał upiec kotlety,
ale tłuszcz gorący pryska, więc nie zrobię ich niestety
Wstawiam wodę na herbatę. - Wrzątek! - krzyczy na mnie mama.
Gaz podpalić chcę pod garnkiem - Nie rusz, ja to zrobię sama!
Tu gorące, a tam ostre. To wybucha, a to parzy.
- Mamo, pozwól mi spróbować, nic się złego nie wydarzy.
Będę bardzo dziś uważny, mam ochronne rękawice,
nie oparzę się na pewno, gdy patelnię przez nie chwycę.
Już widelce zęby szczerzą, ostrzami błyskają noże,
a ja wytrę je w ściereczkę , do szuflady równo włożę.
Dziś pomagam mamie w kuchni i niełatwe mam zadanie,
jest tu dużo niebezpieczeństw, muszę wciąż uważać na nie.




Dlaczego w kuchni może być niebezpiecznie? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas?
Jak możemy pomóc mamie w kuchni?
Co lubisz robić w kuchni?

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: Zeszyt lub kartka, kredki, ołówek, tablet
Drodzy Rodzice! Czas na stały element zajęć, czyli zapisanie daty i tematu według schematu:
KLAUDIA (samodzielnie) i HUBERT (ze wsparciem manualnym) poprawiają po śladzie napisy z dużych
drukowanych liter samodzielnie. KINGA stara się samodzielnie przepisywać na tablecie w programie Word.
Podczas pisania można głośno wymieniać litery.
JAKUB z pomocą rodzica wodzi palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek;
PIĄTEK
16 KWIETNIA 2021
TEMAT: KUCHNIA I SPRZĘTY KUCHENNE.
KLAUDIA, HUBERT i KINGA w zeszytach kolorują wcześniej narysowany przez Rodziców symbol pogody
odpowiadający temu, który wskazali podczas zajęć wstępnych. DROGI RODZICU proszę pozwolić dziecku
spróbować samodzielnie wybrać kolor, jakim pomaluje symbol pogody, ewentualnie skorygować, jeśli źle
wybierze.
JAKUB z pomocą Rodzica wykleja plasteliną kontur symbolu.
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: ulotki ze sklepów AGD, nożyczki, klej
Drodzy Rodzice Kingi, Klaudii, Huberta! Spróbujcie razem z dziećmi poszukać popularnych sprzętów
kuchennych w ulotkach ze sklepów AGD, gazetach i je wytnijcie.
Następnie przeczytajcie dzieciom zagadki i pomóżcie dopasować wycięte obrazki.
Nalewasz wodę do tego dzbanka, gdy chcesz się napić herbaty z ranka.
Włączasz przyciskiem, czekasz chwileczkę i już odchodzisz z ciepłym kubeczkiem.
Tajemnicza, zimna dama, w niej produktów cała gama.
Chłodzi się tam masło, mleko i wędliny dziesięć deko.

Z jego pomocą wyrobisz ciasto, tak, że się zrobi gładkie jak masło.
Możesz też ubić nim jajka na pianę albo przyrządzić bitą śmietanę.
Gdy włożysz tam brudne naczynia, bo widok w kuchni niemiły,
wymyje je wszystkie z ochotą, aż będą czystością swą lśniły.
Jakub twoim zadaniem będzie słuchanie dźwięków domu. Słuchaj uważnie. Czy rozpoznajesz jakiś dźwięk?
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-0cZ3xL8hVUpPL_Zw6462yqzuzYiSPiu

6. RELIGIA:
oprac. M .Domalik
Temat: PAN BÓG ZAWSZE PRZEBACZA GRZECHY, JEŚLI LUDZIE ŻAŁUJĄ I PRZEPRASZAJĄ
Drogi Rodzicu, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst, jeżeli posiadasz dostęp do Internetu to proszę obejrzeć film
(link zamieszczony poniżej).
Pan Bóg czeka na powrót tych ludzi, którzy od Niego odeszli. Odchodzimy od Pana Boga gdy popełniamy grzech czyli
nie przestrzegamy przykazań. Wrócić możemy do Niego gdy żałujemy popełnionych grzechów, pragniemy się
poprawić i wyznajemy nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przepraszamy za złe uczynki Boga i
ludzi, których skrzywdziliśmy.
Poniżej zamieszczam link do filmu z przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Proszę obejrzyjcie i zobaczcie jak Ojciec czyli
sam Bóg czeka na grzesznika i mu przebacza

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0
Zadanie
Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci, bardzo proszę pomódlcie się razem wieczorem o ustanie pandemii koronawirusa.
Pamiętajcie, proszę, że każdą modlitwę zaczynamy i kończymy znakiem krzyża świętego.
Zadanie do wykonania
Proszę narysować na kartce krzyż, a pod nim napisać słowo PRZEPRASZAM w kolorze czerwonym. Wykonaną
pracę proszę sfotografować i przesłać wychowawcy lub nauczycielowi religii.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - KLAUDIA B., KINGA M., HUBERT C.
Polecenie: Kasia upiekła dla swoich koleżanek tort i pięknie go ozdobiła. Pokoloruj kwadraty na czerwono, prostokąty
na niebiesko, trójkąty na zielono i koła na żółt

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - JAKUB W.
Polecenie: Na karcie pracy z wtorku proszę wykleić plasteliną fale i skoki żaby, a następnie powtórzyć polecenie.

LOGOPEDIA - JAKUB W.
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby lepiej funkcjonować potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa . W tym tygodniu poćwiczcie słuch w
zabawach, które są proste i lubiane przez Wasze dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej
zabawy!
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których występują, mów do
dziecka i „za” dziecko ,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub potrząsaj różnymi
przedmiotami, – sprawdź , czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca głowę w kierunku dźwięku.

LOGOPEDIA - HUBERT C.
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe
Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie wydłużanie oddechu w
zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy!
- puszczanie baniek mydlanych,
- nadmuchiwanie balonika,
- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie piórka wydechem jak
najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki higienicznej,
- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą strumienia powietrza do
wytworzenia bąbelków- jak najdłużej !

Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony i płuc do pięknej
artykulacji !
EEG BIO FEED BACK - KLAUDIA B.

1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby. Czerwoną
kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA
POMIDOR
OGÓREK

SA-ŁA -TA
PO-MI-DOR
O-GÓ-REK

LOGOPEDIA – KLAUDIA B.
DROGI RODZICU !
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE.PRZY POMOCY SWOICH PALCÓW ,PROSZĘ, POMÓŻ DZIECKU UŁOŻYĆ
WARGI W SPOSÓB PRZEDSTAWIONY NA ZDJĘCIACH

PROŚBA WYCHOWAWCY:
DRODZY RODZICE! Bardzo proszę DOKUMENTOWAĆ/ ROBIĆ ZDJĘCIA WYKONANYCH PRAC I w miarę
możliwości PRZESYŁAĆ za pośrednictwem Messengera, WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym LIBRUS
lub NA ADRES MAILOWY
Z góry dziękuję :-) A. Marciniszyn ;-)

