TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: ZADBAJMY O ZIEMIĘ.
PONIEDZIAŁEK 19.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Do czego potrzebna jest woda?
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)
KINGA, wskaż proszę:
-jaki dzień będzie 2 dni po poniedziałku,
- jaki dzień będzie 3 dni przed sobotą?
- jeśli dziś mamy poniedziałek, to za ile dni będzie piątek i ile dni temu była sobota?
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. Poproś dziecko, aby
znalazło w kalendarzu datę 22 kwietnia. (można napisać liczbę i poprosić, aby dziecko znalazło taką samą). W ten
dzień obchodzimy Dzień Ziemi.
Kinga! Powiedz, proszę jaki to będzie dzień tygodnia. Za ile dni to będzie?
- 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, etykiety, ilustracje na ekranie komputera.
Rodzicu! Na następnej stronie znajdują się obrazki przedstawiające czynności do wykonania których potrzebna jest
woda. Poproś dziecko, aby wskazało obrazki z czynnościami, jakie wymieniasz. Zwróć uwagę dziecka, że do każdej z
tych czynności potrzebna jest woda.
Rodzicu! Jeśli możesz wydrukuj tą kartę. I razem z dzieckiem porozcinaj obrazki i etykiety, które HUBERT i KLAUDIA
ułożą do wzoru, KINGA - samodzielnie spróbuje przeczytać etykiety i dopasować do obrazków.
Jeśli nie ma możliwości wydrukowania karty pracy bardzo proszę o samodzielne wykonanie etykiet według wzoru i
dobieranie ich do wskazanego obrazka (KINGA) lub do wzoru etykiety (KLAUDIA, HUBERT)
Rodziców Jakuba proszę, zapoznali syna w praktyce z możliwościami zastosowania wody (mycie twarzy, rąk, zębów)
oraz z dźwiękami, jakie powstają podczas wykonywania czynności z wykorzystaniem wody.

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Drogi Rodzicu! Przeczytaj dziecku tekst wiersza. Poproś dziecko, aby:
- wskazało na obrazkach czynności wymienione w wierszu;
- wskazało obrazek, na którym woda jest marnowana;
- wskazało, które obrazki przedstawiają oszczędne używanie wody.
- policzyło ile jest chłopców, ile dziewcząt, ile jest razem dzieci na obrazkach i dobrało cyfrę
Rodzicom Jakuba proponuję wykorzystanie tekstu wiersza i instrukcji w nawiasach, masowanie, pocieranie dłoni
dziecka..

Woda wcale nie ma łatwo... (możemy dać dziecku wodę w misce)
Kiedy Janek myje ręce, Antek czeka już w łazience (pocieramy dłońmi dziecka, jakbyśmy myli z nim ręce)
Kasia kąpiel chce tez wziąć, wannę wody leje wciąż. (rysujemy na plecach dziecka pionowe, falowane
linie)
A gdy Piotruś myje zęby, woda leje się bez przerwy (rysujemy linie pionowe na plecach dziecka)
Kapie woda kap, kap, kap, (dotykamy palcem pleców dziecka, kilka razy powtarzając kap, kap) znowu jest
zepsuty kran.
Jaka szkoda, zmarnowana będzie woda...
Wszyscy wodę potrzebują, lecz jej wcale nie szanują!
Na to mały Kubuś rzekł:
Hej, Wy czy nie wiecie, że wody brakuje na świecie?
Więc oszczędzaj póki możesz, póki woda z kranu leci. (rysujemy linie pionowe na plecach dziecka)
Bo woda jest źródłem życia, przydatnym nie tylko do picia.
Więc bierz kąpiel pod prysznicem! (rysujemy linie pionowe na plecach dziecka)
Nie lej wody tu i tam! Myjesz zęby - zakręć kran!

4. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: biała kartka, farby, mały kubeczek z wodą, płatek kosmetyczny, pędzelek.
Drodzy Rodzice! Kingo, Hubercie, Klaudio! Proponuję wykonanie pracy plastycznej techniką "mokre na mokrym",
która polega na malowaniu farbą po mokrej kartce. Powstaje wtedy ciekawy efekt rozmazania. Można wykonać
tęczę, mogą być to krople wody, słońce za chmurą lub wiosenny kwiat lub wiosenne drzewo
Proszę skorzystać z instrukcji zamieszczonej w filmie, do którego zamieściłam link
https://youtu.be/wb0b6pMqjt8
Jakubowi proponuję zabawę z wodą. Rodzicu wlej do miski ciepłą wodę, oblewaj dłonie dziecka, następnie włóż do
wody plastikowe zabawki i pozwól dziecku nimi manipulować w wodzie, wyciągać je itp. Potem można wykorzystać
wodę do umycia naczyń lub podłogi.

5. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Nadszedł czas na utrwalenie i uporządkowanie zdobytych wiadomości. Bardzo
proszę skopiować i wkleić w wyszukiwarce internetowej link do filmu edukacyjnego "Nie ma zgody na marnowanie
wody".
https://youtu.be/ekNGEh4A3o8
Podczas oglądania/ słuchania filmu dowiecie się: dlaczego nie można marnować wody i w jaki sposób można ją
oszczędnie wykorzystywać do codziennych czynności. Bardzo proszę Rodziców o zwrócenie uwagi dzieci na istotne
fragmenty filmu, zwłaszcza te mówiące o zachowaniach proekologicznych służących oszczędzaniu wody. I
wykorzystanie wiadomości w praktycznym działaniu podczas wykonywania codziennych czynności.

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
oprac. mgr S. Ziętal
Temat: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Treść zajęć
Uwagi
Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na kocyku i
odpycha się od podłogi (3-4m)

Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa
przekładana od góry do dołu( w następnym
powtórzeniu od dołu do góry).

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

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

Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje
przeskoki lub przejścia. Szarfy ustawione w
odległości 20-30 cm.
Wykonujemy 5
- 8 powtórzeń .
Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laską gimnastyczną (kijkiem).

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

Ćw.5 Przejście nad laską gimnastyczną ( kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

WTOREK 20.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Skąd się bierze woda?
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 2. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Materiały do zajęć: Kostki lodu, ciepła i zimna woda z kranu, ewentualnie woda w butelce, czajnik lub mały garnek,
w którym będziemy gotować wodę.
Drodzy Rodzice! Dzisiejszą tematykę proponuje poznać poprzez bezpośrednie doświadczenie (dotyczy to zwłaszcza
Jakuba). Rodzica proszę, by pokazywał i opowiadał (można korzystać z niebieskiego tekstu).
Na początek proszę pójść z dzieckiem do łazienki, odkręcić kran, podstawić dłonie dziecka pod strumień ciepłej i
zimnej wody, nalać do kubka, opisać wodę, można wzorować się na niebieskim tekście.
Woda jest na potrzeba do życia. Czy wiesz, że woda, którą znasz występuje w kilku stanach skupienia? Może być
cieczą. Wówczas jest nieuchwytna, przelewa się pomiędzy naszymi palcami. Można ją nalewać i przenosić w
różnych naczyniach. Wodę w tym stanie spotykamy w butelkach, w odkręconym kranie, w jeziorze, morzu.
Używamy jej do picia, mycia, prania, zmywania.

Następnie wyciągamy kostki lodu z zamrażalki. Pokazujemy je dziecku, dajemy dotknąć, opisujemy, że są zimne,
rozpuszczają się w dłoni, można włożyć kostki lodu do szklanki odczekać i pokazać za jakiś czas, co się stało z lodem.
Możemy wykorzystać tekst.
Czasem widujemy ją w postaci lodu. Kostki lodu z zamrażalki czy sople bez trudu możemy wziąć w ręce. Kostek
lodu używamy do schłodzenia napojów w upalne dni.
Ostatnim doświadczeniem jakie proponuję będzie obserwacja pary wodnej. Wlewamy odrobinę wody do czajnika/
garnka podgrzewamy wodę i pokazujemy dziecku parę wodną, można z bezpiecznej odległości przyłożyć dłoń dziecka
nad unoszącą się para wodną, aby dziecko poczuło ciepło. I opisać dziecku wykorzystując niebieski tekst
Gdy w czajniku lub w garnku zaczyna gotować się woda – na przykład na herbatę lub na smaczny makaron,
wówczas nad naczyniem zaczyna unosić się gazowa mgiełka - para wodna.
Para wodna unosi się w powietrzu, tworząc chmury, z których woda opada w postaci deszczu, śniegu lub gradu.
Pod tekstem znajdują się zdjęcia, na których pokazujemy dziecku chmury i opad.
KINGĘ, HUBERTA I KLAUDIĘ prosimy o wskazanie obrazków, na których jest woda lód, para wodna, chmury i deszcz,
śnieg.
KINGA! Proszę, abyś samodzielnie spróbowała dopasować etykiety do obrazków
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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.
JAKUB z pomocą rodzica wodzi palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek;
WTOREK
20 KWIETNIA 2021
TEMAT: SKĄD BIERZE SIĘ WODA?
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 pogody i literę W

4. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ: tablet, laptop i myszka,

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! Na zakończenie proponuję uważne obejrzenie/ wysłuchanie dwóch filmów
edukacyjnych, z których dowiecie się skąd się bierze woda w naszych kranach, jak wygląda woda, dlaczego raz jest
lodem, raz cieczą a innym razem parą wodną.
Bardzo proszę Rodziców o pomoc w skopiowaniu i wklejeniu w wyszukiwarce internetowej
niżej zamieszczonych linków:
https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8
https://youtu.be/oq6YolsYzkc
Jakubowi i jego Rodzicom proponuję wyklejenie plasteliną konturów kropelek narysowanych na kartce.

5. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: woreczki; piłka; kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję

Treść zajęć
Uwagi
Rozgrzewka: marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i P; RR- ramiona
Krążenia L i P.
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw.1 Siad na krześle, przed krzesłem na
Ćw.5 Siad ugięty, dłonie oparte na podłodze z Wykonujemy 6podłodze leży rozłożony kocyk. Stopy stoją na tyłu, piłka trzymana między stopami. Druga
10 powtórzeń
brzegu kocyka. Zwijanie kocyka pod stopy
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego. Rzut piłki
każdego
ruchami zginania palców bez odrywania pięt od nogami do osoby siedzącej naprzeciwko.
ćwiczenia
kocyka.

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

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

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

Owczarek S.- Atlas ćwiczeń korekcyjnych

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

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

6. ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Rozpoznajemy i naśladujemy odgłosy z najbliższego otoczenia – zwierzęta domowe.
Proszę o przesłanie kart pracy lub 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 będziemy bawić się głosem, odgadywać i naśladować odgłosy zwierząt domowych.
Proszę o wysłuchanie wiersza pt „Na wiejskim podwórku” Uczniom, którzy nie mają dostępu do Internetu, proszę
wiersz przeczytać lub dziecko czyta samodzielnie.
https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as
2. Po wysłuchaniu wiersza proszę przeczytać dziecku jeszcze raz a w trakcie czytania dziecko odszukuje i pokazuje
dane zwierzątko. Jednocześnie pytamy dziecko. Jak robi…krowa itd. Powtarzajcie głos kilka razy, wskazując na
ilustrację
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko, Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko, Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?”.
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko, Kozę – rogate koźlątko, Owcę – kudłate jagniątko, Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko, Gąskę – puchate gąsiątko, Kaczkę – żółte kaczątko,
Znalazło mamę każde dzieciątko.

3. Ostatnim zadaniem będzie, aby dziecko dopasowało zwierzę z głosem łącząc je linią.

ŚRODA 21.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: W jaki sposób niszczymy Ziemię?
1. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacji ruchowej poprzez zabawy z piłką.
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; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.
Ćwiczenia oddechowe
Ćw.5 Stoimy w rozkroku. Staramy się
Ćw.1 Stoimy z piłką w dłoniach. Podrzucamy piłkę przetaczać piłkę po ziemi między nogami
i staramy się odbić kolanem ( LN i PN ).
zataczając ósemki( P i L ).

Ćw.2 Przekładamy piłkę z jednej ręki do drugiej w
koło T.
(L i P ).

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa
noga
NN- nogi
RR - ręce
T - tułów

Ćw.6 Toczymy piłkę wokół ciała (siedząc,
leżąc) P i L .
Wykonujemy 68 powtórzeń
każdego
ćwiczenia.
Ćw.7 Siad prosty piłka leży na stopach.
Wyrzucamy piłkę w górę i staramy się
złapać w ręce.

Ćw.3 Układamy piłkę między nogami na wysokości
stawów kolanowych. Próbujemy chodzić,
podskakiwać z piłką.

Ćw.4 Kopnij piłkę do przodu, a następnie
próbujemy ją dogonić zatrzymując stopą lub ręką.

Ćwiczenie oddechowe
P.w. leżnie tyłem. NN ugięte RR przy
wyprostowane przy biodrach. Wykonujemy
wdech nosem z równoczesnym
przeniesieniem RR za głowę. Wydech
ustami RR do P.w.

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:
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Proponuje obejrzenie bajki ekologicznej "Ekologiczny dom", która przybliży
dzieciom w jaki sposób ludzie przyczyniają się do niszczenia Ziemi i jak wyglądają ekologiczne zachowania.
Rodzicu! Pomóż dziecku skopiować i wkleić w wyszukiwarce wskazany link do filmu
https://youtu.be/PYd88-RyaLs
RODZICU! Podczas oglądania pokaż jakie zachowania są niewłaściwe, bo szkodą Ziemi i zwróć uwagę dziecka na
zachowania sprzyjające naturze.
Rodzicu! Jeśli jest taka możliwość proszę wydrukować etykiety wyrazowe/zdaniowe oraz niżej znajdujące się karty
pracy.
KLAUDIA, KINGA, HUBERT spójrzcie na obrazki i wskażcie, ten, na którym dziecko zachowuje się nieprawidłowo, bo:

ŚMIECI
MARNUJE WODĘ
MARNUJE PRĄD
Spróbujcie wskazać odpowiedni zwrot. Jeśli udało się wydrukować kartę pracy, skreślcie czerwoną kredką obrazki z
niewłaściwym zachowaniem.

Zastanówcie się, czy w domu zachowujecie się w sposób ekologiczny? A może marnujecie wodę, energię?

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.
JAKUB z pomocą rodzica wodzi palcem po konturach samogłosek i wybranych spółgłosek;
ŚRODA
21 KWIETNIA 2021
TEMAT: W JAKI SPOSÓB NISZCZYMY ZIEMIĘ?
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 zieloną plasteliną kontur symbolu ekologii według wzoru na obrazku

5. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ: 6. ZA JĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: biała kartka, zielona, brązowa, biała, różowa i czerwona farbka, kubek z wodą, pędzelek
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! 22 kwietnia, czyli jutro obchodzimy Dzień Ziemi. Ziemia kojarzy się z zielonym,
kolorem, a ponieważ kwiecień jest miesiącem kwitnących drzew i kwiatów, proponuję wykonać obrazek wiosennego
drzewa.
Rodzicu! pomóż pomalować dziecku dłoń zieloną farbą i odciśnijcie ją na górze kartki, tak aby dłoń stanowiła koronę
drzewa. Umyjcie dłoń. Dorysujcie i pokolorujcie brązową farbą pień (można malować palcami lub pędzelkiem).
Następnie zamoczcie palec dziecka w białej/ różowej lub czerwonej farbie lub w każdej po kolei i odciskajcie palce na
koronie drzewa, tak aby drzewo zakwitło :-) Załączam rysunek pomocniczy :-)

Udanej zabawy! Ciekawa jestem jak Wam wyjdą wasze drzewa. Podzielcie się zdjęciami :-)

CZWARTEK 22.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Zachowuję się ekologicznie.
1. ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
TEMAT ZAJĘĆ: Zabawa ruchowa do piosenki „Gdacze kura”
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. Drogi rodzicu, kliknij w podany niżej link i odsłuchajcie wspólnie piosenki. Uczniom, którzy nie mają dostępu do
Internetu, proszę przeczytać tekst piosenki lub dziecko czyta samodzielnie. Po zapoznaniu się
z tekstem odsłuchajcie / przeczytajcie jeszcze raz i bawcie się tekstem, naśladujcie to wszystko, co robi kura:
gdaczcie, podskakujcie itd.
Podczas refrenu śpiewamy ko, ko, klaszczemy, tupiemy, uderzamy dłonią o uda.
MIŁEJ ZABAWY 😊
Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci - YouTube
„GDACZE KURA”
1. Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, ciągle gdacze,
A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, w górę skacze,
Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, hałasuje,
I się niczym, ani nikim nie przejmuje, nie przejmuje.
Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,
klaszczemy
W nocy ko, ko, ko, ko,
tupiemy jedna nogą
Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą

Ciągle ko, ko, ko, ko,
Tylko ko, ko, ko, ko,
Na okrągło ko, ko, ko!

tupiemy naprzemiennie
uderzamy o uda
klaszczemy

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, nie zamyka,
Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, swe zatyka,
Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje,
Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje.
Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,
klaszczemy
W nocy ko, ko, ko, ko,
tupiemy jedna nogą
Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą
Ciągle ko, ko, ko, ko,
tupiemy naprzemiennie
Tylko ko, ko, ko, ko,
uderzamy o uda
Na okrągło ko, ko, ko!
klaszczemy

2. RELIGIA:
TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie
Uciszenie burzy
Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego królestwie.
Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków. Pewnego
razu, kiedy byli nad jeziorem i wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do swoich uczniów: – Popłyńmy łodzią
na drugi brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było tak
wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął.
Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne, zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe.
Uczniowie Jezusa bardzo się przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: – Zbudź
się! Ratuj nas, bo toniemy! Jezus wstał i powiedział do burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na
jeziorze nie było już wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego się boicie? Uczniowie byli bardzo
zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który
może wszystko.
Zaśpiewajcie piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić
nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko Bóg.
Zadanie
W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w naszym
życiu.
Narysuj laurkę, którą podziękujesz swoim Rodzicom za cud życia.

3. WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłkami.
Przyrządy i przybory: woreczki; 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; Skip A ; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok RR- ramiona
– L i P; przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw.1 Przysiad z piłką. Stań z szeroko rozstawionymi stopami, trzymając obiema rękami piłkę
przed sobą. Kucnij i opuść piłkę lekarską na podłogę. Wróć do pozycji początkowej i piłkę nad
głowę.

Ćw.2 Marsz w miejscu z woreczkami w dłoniach.(piłeczkami).

Ćw.3 Wznos piłki nad głowę. Unieś piłkę po przekątnej nad głową w prawo, prostując ramiona,
jednocześnie rozkładając lewą nogę na bok. Opuść do pozycji początkowej. P i L.

Ćw.4 Skłon tułowia w przód z jednoczesnym uniesieniem nogi( L lub P).W dłoniach trzymamy
woreczki
(piłkę).

Ćw.5 Naprzemienne unoszenie kolan z wznosem RR w bok.

Ćw.6 Podpór przodem. Wypchnięcie bioder w górę (wytrzymujemy 3 sek).

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: komputer, tablet
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Dzisiaj poznacie zachowania, które służą naturze i ochronie środowiska Takie
zachowania to zachowania ekologiczne. Zapraszam do obejrzenia/ wysłuchania filmu edukacyjnego "W kontakcie z
naturą"
Rodzicu! Pomóż dziecku skopiować i wkleić w przeglądarce link filmu
https://youtu.be/zleExE18fqQ
Podczas oglądania/ słuchania zwracaj uwagę dziecka na ekologiczne rozwiązania i zachowania, może praktykujecie je
w domu, wówczas pokaż je dziecku (może to być kosz do segregacji odpadów, panele słoneczne, prysznic, żarówka
energooszczędna itp.)
Po obejrzeniu filmu spróbujcie z dzieckiem rozwiązać test i wskazać na ekranie komputera właściwe rozwiązanie.
Rodziców Jakuba proszę, aby pomogli dziecku doświadczyć zachowania proekologicznego. Zgaście z dzieckiem
światło, wyrzućcie odpad do odpowiedniego worka informując syna o rodzaju odpadu i kolorze worka, odkręćcie i
zakręćcie kurek od wody w łazience, wlejcie wodę do kubka podczas mycia zębów i korzystajcie z niego itp.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ :
Materiały do zajęć: Kredki, farby lub zielona, niebieska, żółta, brązowa plastelina/kolorowy papier lub niepotrzebna
gazeta/ulotka
Drogi Rodzicu Klaudii/ Huberta/ Kingi! Jeśli możesz wydrukuj obrazek. Zadaniem dziecka jest go pokolorować
kredkami lub farbami i palcem/ pędzelkiem. Ważne, aby kosz był w kolorze zielonym. Rodzicu jeśli nie masz drukarki,
wykonaj z dzieckiem zadanie opisane niżej, które jest propozycją dla Jakuba. Zamiast plasteliny można użyć
wydzieranki z kolorowego papieru (papier kolorowy podarty na drobne kawałki) lub z niepotrzebnej gazety/ulotki
Jakubowi i Rodzicom Jakuba proponuję wyklejenie plasteliną napisu EKOLOGIA, który powinien być napisany
dużymi drukowanymi literami. Odrywamy kawałki plasteliny, wałkujemy na stole, aby powstał cienki wężyk.
Naklejamy po kolei na litery lekko rozcierając palcem dziecka. Każdą literkę wyklejamy innym kolorem.

6. KOŁO PLASTYCZNE „Moje malowanki"
Temat: Kwiaty wiosenne- malowanie palcami, patyczkami higienicznymi
Drodzy rodzice,
Wasze dzieci uwielbiają malować palcami, dużym pędzlem i patyczkami higienicznymi. Pomóżcie przygotować
dzieciom farby, kartki, kubeczek z wodą, do malowania niech dzieci wykorzystają palce, patyczki higieniczne lub
po prostu pędzle.
Zadaniem dzieci jest namalowanie wiosennych kwiatów: mogą być w wazonie lub na łące.
Rodzinę Kuby i Kingi proszę o pomoc przy malowaniu.
Życzę wesołej zabawy.
Proszę zdjęcia waszych prac przesłać do wychowawczyni lub przynieść obrazki po powrocie do szkoły – ocenię je i
wywieszę na wystawie.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za współpracę - B. Góra.

PIĄTEK 23.04.21
TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Segreguję odpady.
1. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Temat dzisiejszych zajęć dotyczy segregowania śmieci. W szkole zawsze te zajęcia
realizowaliśmy poprzez praktyczne działanie, dlatego dzisiaj również proponuję zajęcia praktyczne.
Jeżeli macie Państwo taką możliwość bardzo proszę pobawcie się w sprzątanie i segregowanie śmieci. Poszukajcie
razem z dzieckiem i spakujcie kilka odpadów znajdujących się w domu, ważne, aby były one różnorodne i
reprezentowały odpady naturalne, plastik/metal, papier, szkło. Można dla ułatwienia posłużyć się obrazkami i
poprosić dziecko, aby znalazło podało/ wskazało element taki sam, jak na obrazku.

Rodziców Jakuba proszę, aby razem z dzieckiem rozpoznawali za pomocą dotyku/ słuchu wybranego materiału
odpadowego i opisywali go (na zasadzie: dotknij/weź do ręki, to jest butelka, ona jest z plastiku, słyszysz jaki dźwięk
wydaje (można nią postukać w dłoń dziecka, znieść); to jest ogryzek po jabłku, jest mokry i niepotrzebny, musimy go
wyrzucić; to jest gazeta, ona jest z papieru, słyszysz szeleści... itp.) Następnie poproście Kubę, aby wrzucił do worka/
wypuścił z dłoni trzymany przedmiot/odpad.
2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu Kingi, Huberta, Klaudii usiądź proszę z dzieckiem przed ekranem komputera. Przeczytaj dziecku tekst,
podczas czytania poproś aby dziecko wskazywało obrazki (znajdujące się na kolejnej srtonie). które dotyczą
fragmentów tekstu (np. Hubert pokaż, gdzie jest żółty kosz, do niego wrzucimy plastikową butelkę, pokaż ją proszę, a
teraz pokaż gdzie jest czarny kosz...tam wrzucimy skorupki od jajek, pokaż je proszę...itp)
(Kinga/ Klaudia pokaż/ powiedz: do jakiego pojemnika wrzuca się gazety?, co wrzucimy do pojemnika żółtego? gdzie
wyrzucimy kości?...)
Rodziców Jakuba! Proszę, aby przygotowali pudełko po butach, torebkę foliową, rolkę od papieru, butelkę
plastikową, zamkniętą puszkę, karton od mleka, owoc, gazetę i wykonali zadanie z pomocą rzeczywistych
przedmiotów. Podajcie synowi wymieniany przedmiot, opiszcie go i poproście Jakuba, żeby go odłożył do pudełka.

Należy segregować odpady, czyli umieszczać je w specjalnych pojemnikach/koszach do tego
przeznaczonych.
Do niebieskiego pojemnika wyrzucamy papier czyli, gazety, rolki po papierze, ręcznikach papierowych,
pudełka, kartki z książek i zeszytów.
Do żółtego pojemnika wrzucamy materiały plastikowe i metalowe (odkręcone butelki po napojach,
szamponach, żelach pod prysznic, opakowania po jogurtach, śmietanie, maśle, puszki po napojach,
opakowania po konserwach, pilnujemy, żeby były opłukane) Ważna informacja: Zakrętek nie wyrzucamy.
Zbieramy je dla Jakuba i dla Kingi.
Do zielonego pojemnika wyrzucamy szkło, a więc wszelkiego rodzaju butelki, słoiki.

Do brązowego pojemnika wyrzucamy odpady naturalne pochodzenia roślinnego, czyli ogryzki, obierki z
owoców i warzyw, skorupki od jajek zasuszone, zwiędnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, chwasty, gałązki.
Do czarnego pojemnika wrzucamy odpady zmieszane, które nie pasują do żadnego innego czyli resztki z
mięsa, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, paragony, zbite naczynia szklane oraz
porcelanowe, zużyte pieluchy, ręczniki oraz chusteczki papierowe, żwirek z kuwety czy odchody zwierząt.
ZADANIE DODATKOWE:
KINGA! Proszę, abyś w programie Let me talk znalazła obrazki za pomocą których utworzysz zdania:
JA SEGREGUJĘ ŚMIECI.
METAL I PLASTIK WRZUCAM DO ŻÓŁTEGO KOSZA.
PAPIER WRZUCAM DO NIEBIESKIEGO KOSZA. SZKŁO WRZUCAM DO ZIELONEGO KOSZA.
Rodzicu Kingi! Pomóż córce. Potrzebne będą wyrazy: segregować śmieci, zielony, niebieski, żółty,
wrzucać/wyrzucać, metal, plastik, szkło, papier, kosz/ pojemnik. Zmieńcie nazwy tak, aby pasowały do
zdania.
Powodzenia!

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli już wybraliście odpady do wyrzucenia, proponuje ubrać się i pójść wyrzucić
śmieci. Drodzy Rodzice! Jeśli Wasze dziecko potrzebuje pomocy przy ubieraniu, ograniczcie ją do minimum,
nakładajcie części odzieży, obuwie razem z dzieckiem, nie wyręczajcie go.
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Bardzo proszę aby podczas segregacji odpadów zwrócić uwagę, aby trafiły one
do odpowiedniego pojemnika.
Drodzy Rodzice! Proszę nazwać kolor śmietnika i opisać, co do niego możemy wrzucić oraz samodzielnie odnaleźć/
pomóc dziecku odnaleźć właściwy odpad spośród wszystkich przyniesionych.
POWODZENIA!
Przy okazji jak już wyjdziecie na zewnątrz zróbcie z dzieckiem krótki spacer. Poobserwujcie jak wyglądają teraz
drzewa, kwiaty, posłuchajcie odgłosów ptaków.
Miłego spaceru.
4. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: kartka, kredki/farby, nożyczki, klej, ulotki ze sklepu
Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli po powrocie do domu znajdziecie w sobie jeszcze trochę sił, proponuję
narysować pojemniki na odpady według wzoru i właściwie je pokolorować. Z ulotek sklepowych wytnijcie po 2,3
obrazki, które będą mogły symbolizować odpady i przyklejcie je na właściwym pojemniku. Jakubowi proponuję
wykleić niebieską plasteliną jeden pojemnik i nakleić na nim pomięty kawałek gazety, kawałek kartki, kawałek rolki
po papierze.

5. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Materiały do zajęć: laptop, tablet, mysz komputerowa.
Drodzy Rodzice! Kingo. Klaudio, Hubercie! Na zakończenie zajęć proponuję skorzystać z niżej zamieszczonego
niebieskiego linku do strony, na której znajduje się test sprawdzający waszą wiedzę o umiejętności właściwej
segregacji odpadów. Postępujcie według instrukcji, posługujcie się myszką, na kolejne strony przechodźcie za pomocą
kursora po prawej stronie kartki.
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5e9dd306c4cf900da1b691ab%2Fpresentati
on-segregacja&h=AT2jv2NeXpVlV-sCusTfbXLm0lszOVSpP1FUBBCLbjHCbsu0MKHWwlysgI6jc-oL_5dIKOGyvHFsx8UEA5Wio9IMP_Tka-kUqtu6hw-hyZq1vKm2uF_9qsG48wU3_RvHVBF
Jakubowi proponuję zajęcia, usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową oraz rozwijające motorykę duża i małą
oraz świadomość ciała. Rodzicu, dla ułatwienia podaję link do filmu instruktarzowego. Wystarczy go skopiować,
wkleić w przeglądarce i postępować zgodnie z instrukcjami słownymi i ruchowymi.
https://youtu.be/kqLJ-NmuH1E
Powodzenia! Udanej zabawy!

6. RELIGIA:
oprac. M .Domalik

TEMAT: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37

Odpowiedz na pytania:
– Co spotkało człowieka w podróży?
- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
– Co każdy z nich zrobił?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli hotelu, pielęgnował, dał dwa
denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego człowieka.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej
pomocy. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego i mu współczuć. Miłość trzeba okazywać czynami,
wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy pomagać drugiemu człowiekowi.
Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
Zadanie dla chętnych
Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała.
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie
za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi.

TERAPIE
REWALIDACJA INDYWIDUALNA - JAKUB W. (20.04.21),(23.04.21)
Drogi Rodzicu, proszę przygotować koc na zajęcia.
1. Usiądźcie z Jakubem na dywanie.
2. Proszę włączyć (niezbyt głośno) ulubioną piosenkę, melodię dziecka.
3. Proszę objąć dziecko i chwilę wspólnie się pokołysać.
4. Proszę położyć dziecko na dywanie i przykryć kocem. Zachęcić, aby czołgało się pod kocem. Dwa, trzy razy
powtórzyć ćwiczenie.
5. Proszę z własnego ciała zrobić tunel i zachęcić dziecko do przeczołgania się pod tunelem. Dwa, trzy razy powtórzyć
ćwiczenie.
6. Moment odpoczynku i wyciszenia ( ok.5 min): proszę delikatnie masować, opukiwać, głaskać i uciskać dziecko.
7. Proszę położyć dziecko na kocu. Wycieczka: ciągniemy dziecko leżące na plecach po podłodze, na przemian za
ręce i nogi.
8. Naleśnik: proszę ciasno zrolować koc wokół dziecka i rozwijać z turlaniem w obie strony.
9. Zakończenie: proszę położyć się obok dziecka na kocu, mocno przytulić i wyregulować oddech.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - KLAUDIA B. (19.04.21), KINGA M. (21.04.21), HUBERT C. (22.04.21)
Karty pracy proszę zachować lub wkleić do zeszytu. Zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.
Rodzicu odczytaj polecenie. Pracuj wspólnie z dzieckiem. Wspieraj, nie wyręczaj.
Polecenie: Wytnij i przyklej dugą połowę do każdego z czterech obrazków. Pokoloruj na niebiesko
najmniejszą chmurę.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA 23.04.21 - KLAUDIA B. , KINGA M. , HUBERT C.
Polecenie – pokoloruj tęczę według podanego wzoru. Możesz zrobić to palcem zamoczonym w farbie lub inną
techniką, odpowiednio dobierając kolory. Nazwij każdy kolor . Policz z ilu kolorów składa się ta tęcza.

AAC - HUBERT C. (19.04.21)
DROGI RODZICU !POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ GESTY OBRAZUJĄCE ZWIERZĘTA ORAZ WSKAZYWAĆ ZWIERZĘTA
ODPOWIADAJĄCE GESTOM MAKATONU.PREZENTUJ GESTY I POKAZUJ ODPOWIEDNI RYSUNEK.
NASTĘPNIE POPROŚ DZIECKO ,ABY POKAZAŁO GEST I WSKAZAŁO OBRAZEK.

AAC - HUBERT C. (20.04.21)
DROGI RODZICU !
POWTÓRZCIE POZNANE GESTY MAKATONU.
ZADAJ DZIECKU PYTANIA DOTYCZĄCE OBRAZKÓW ZWIERZĄT.
POPROŚ, ABY WSKAZAŁO :
GDZIE BARAN MA GŁOWĘ?
GDZIE BARAN MA ROGI?
GDZIE BARAN MA OGON?
GDZIE BARAN MA NOGI ?

PODOBNE PYTANIA SKIERUJ DO POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT.
GDZIE BIEDRONKA MA GŁOWĘ?
GDZIE BIEDRONKA MA NÓŻKI ?
GDZIE BIEDRONKA MA KROPKI?
JAKI MA KOLOR ?
GDZIE BOCIAN MA DZIÓB?
JAKIEGO KOLORU JEST DZIÓB?
GDZIE MA NOGI ?

LOGOPEDIA - KLAUDIA B. (20.04.21)
OPRAC. I. ZAJĄC

DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE WEDŁUG INSTRUKCJI NA KARCIE.
BĘDZIE TEŻ POTRZEBNY BALONIK. PROSZĘ NADMCHAJ GO I POPROŚ DZIECKO, ABY POŁOŻYŁO BALONIK NA DŁONI, A
NASTĘPNIE ZDMUCHNĘŁO.ZAPREZENTUJ MU TĘ ZABAWĘ .POWTÓRZCIE JĄ KILKA RAZY. MOŻECIE TEŻ POBAWIĆ SIĘ
PRZY STOLE, DMUCHAJĄC BALONIK DO SIEBIE NAWZAJEM.

LOGOPEDIA - KINGA M. (19.04.21), KLAUDIA B. (22.04.21)

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa . W tym tygodniu
poćwiczcie słuch w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki , które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno
i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem , za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których
występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij , z jakiego kierunku słyszysz
głos drugiej osoby,
- 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.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie
czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.

LOGOPEDIA - HUBERT C (23.04.21)

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 - JAKUB W. (23.04.21)

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 !

TERAPIA RUCHOWA - KINGA M. (19.04.21)
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.
Opis ćwiczenia
Czas
1.

2.

3.

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.
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.
Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub
muzyce relaksacyjnej. Ruchy powtarzamy po kilka razy.
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:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak trzymamy
5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona w okolicy pośladków, lewą masujemy plecy dziecka,

4- 5
minut
4- 5
minut

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", przesuwając 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 w 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”).
Bibliografia: 1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

TERAPIA RUCHOWA - KINGA M. (20.04.21, 21.04.21)
Temat: Ćwiczenia oddechowe.
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) P.w.- Siad na krześle
lub wózku, ręce oparte na kolanach.
Ruch- Wdech-wyprost tułowia i
uwypuklenie klatki piersiowej, a
następnie wydech z opuszczeniem
głowy. Powtórzenia: 3 razy. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy
Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle lub
wózku, ręce oparte na kolanach.
Rodzic z lewej i z prawej strony trzyma
wstążki (tasiemki) .
Ruch: Wdech nosem, ze skrętem
głowy w bok a następnie dmuchnięcie
na wstążkę. Powtórzenia: 3 razy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3
minuty przerwy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle lub
wózku, na stole stoi zapalona świeca.
Ruch: Wdech nosem, a następnie
wydech ustami ze zdmuchnięciem
świeczki. Powtórzenia: 3 razy. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

Ćw. nr 5) P.w.- Siad na krześle lub
wózku, ręce oparte na kolanach.
Rodzic przed ustami dziecka trzyma
wstążki (tasiemki) .Ruch: Wdech
nosem, a następnie dmuchnięcie na
wstążkę. Powtórzenia: 3 razy. Uwagi:
Można użyć bańki mydlane. Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w bok leżą na podłodze.
Ruch: Wdech nosem, a następnie
wydech ustami, z objęciem uciskiem
rękoma klatkę piersiową.
Powtórzenia: 3 razy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
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, rodzic uciskając
klatkę piersiową dziecka utrudnia
wdech. Na „szczycie” wdechu rodzic
zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami.
Powtórzenia: 3 razy. Uwagi: Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle lub
wózku, na stole naczynie z wodą. W
wodzie zanurzona rurka. Ruch:
Wdmuchiwanie powietrza do wody
przez rurkę. Powtórzenia: 3 razy.
Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3
minuty przerwy.

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. Uwagi:
Między kolejnymi ćw. 2-3 minuty
przerwy.

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

TERAPIA RUCHOWA - JAKUB W. (19.04.21)
Temat: Ćwiczenia usprawniające czynności manualne ręki.
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.
Pozycja wyjściowa do wszystkich ćwiczeń wygląda następująco :
1. Krzesło lub wózek – z oparciem (zabezpieczającym przed upadkiem do tyłu), stopy oparte całą powierzchnią na podłożu lub
podnóżku.
2. Stół - przysunięty blisko do dziecka, blat stołu musi znajdować się na wysokości mostka (wyrostka mieczykowatego).
3. Podczas ćwiczeń lewa i prawa ręka znajduje się na stole.

4. Rodzic prowadzi i wspomaga ruch dziecka.
Zdjęcie/Rysunek
Opis ćwiczenia
Zdjęcie/Rysunek
Ćwiczenie nr 1) Przygotuj surowy
makaron, który wysypany jest na
talerzyk, blaszkę do pieczenia, nabieraj
jego w garść i wysypuj z powrotem.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą
ręką.
Ćw. nr 2) Przygotuj surowy makaron o
różnym kształcie, który wysypany jest
na talerzyk, blaszkę do pieczenia,
palce swojej ręki złącz opuszkami,
poprzez prostowanie palców i
otwieranie dłoni odsuwaj makaron,
następnie złączanie palców przysuwaj
makaron do siebie. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy sprawniejszą ręką.
Ćw. nr 3) Przygotuj dwa talerzyki i
makaron np. w kształcie kokardek.
Postaw jeden talerzyk obok drugiego,
a na jednym z nich niech leży
makaron. Przesuwaj makaron aby
przenieść go z jednego miejsca na
drugie. Podczas ćwiczenia oprzyj
łokieć o powierzchnię blatu.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
sprawniejszą ręką.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) Przygotuj kulkę z plasteliny.
Jedną ręką rozwałkuj ją.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
sprawniejszą ręką.

Ćw. nr 6) Przytrzymując słoik silniejszą
ręką. Słabszą ręką zakręć słoik a
następnie odkręć. Powtórzenia: 2
serie po 3 razy. Uwagi: Spróbuj
wykonać to ćwiczenie trzymając słoik
słabszą ręką a zakręcać silniejszą.

Ćw. nr 7) Przygotuj 5 kubków
papierowych lub plastikowych. Jedną
ręką przenieś kubki, wkładając jeden
w drugi. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy sprawniejszą ręką.

Ćw. nr 4) Połóż dłoń na szmatce,
podczas ćwiczenia łokieć uniesiony a
palce wyprostowane na szmatce,
przesuwaj szmatkę po blacie pisząc
np. litery swojego imienia.
Powtórzenia: 2 serie po 3 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą
ręką.

Ćw. nr 8) Przygotuj gazetę i podrzyj je
na bardzo małe kawałki, ćwicz obiema
dłońmi.

Źródło: Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

TERAPIA RUCHOWA (20.04.21) JAKUB W., HUBERT C.
Temat: Ćwiczenia poprawiające ruchomość w stawach barkowych z wykorzystaniem laski gimnastycznej.
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) P.w. - Siad na krześle. Chwyć
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
poziomo kij. Wyprostuj się, głowę
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
ustaw w przedłużeniu tułowia, złącz
wyprostowane. Ręce wyprostowane
łopatki, napnij brzuch.
leżą na podłodze wzdłuż tułowia.
Ruch: Unieś kij w górę, do wysokości
Rodzic w siadzie klęcznym, z dłońmi
barków. Powtórzenia: 2 serie po 5
opartymi na klatce piersiowej dziecka.
razy. Uwagi: Rodzic prowadzi i
Ruch: Wdech nosem, rodzic uciskając
wspomaga ruch dziecka.
klatkę piersiową dziecka utrudnia
wdech. Na „szczycie” wdechu rodzic
zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 2) P.w. - Siad na krześle. Złap kij
Ćw. nr 6) P.w.- Siad na krześle. Ustaw
na wysokości barków.
kij pionowo opierając o podłogę.
Ruch: Wykonaj ruchy takie jak przy
Wyprostuj plecy, głowę ustaw
wiosłowaniu. Pamiętaj o utrzymaniu
dokładnie w przedłużeniu tułowia.
prawidłowej postawy ciała.
Chwyć kij na wysokości barków. Ruch:
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Dociśnij kij do podłogi i utrzymaj tę
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
pozycję przez ok. 4-6 sek. łopatki
dziecka.
skieruj w dół. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy. Uwagi: Rodzic prowadzi i
wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
Ćw. nr 7) P.w.- Siad na krześle. Chwyć
ugięte, stopy oparte na podłodze lub
poziomo kij. Wyprostuj się, głowę
wyprostowane. Ręce wyprostowane
ustaw w przedłużeniu tułowia, patrz
leżą na podłodze wzdłuż tułowia.
przed siebie.
Rodzic w siadzie klęcznym, z dłońmi
Ruch: Unieś kij w górę, nad głowę i
opartymi na klatce piersiowej dziecka.
opuść. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ruch: Wdech nosem, a następnie
Uwagi: Rodzic prowadzi i wspomaga
wydech ustami. Rodzic uciskając
ruch dziecka.
klatkę piersiową dziecka wspomaga
wydech. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle. Złap kij
Ćw. nr 8) P.w.- Siad na krześle.
poziomo na wysokości barków. Ruch:
Wyprostuj się, głowę ustaw w
Prowadź kij w prawo, jednocześnie
przedłużeniu tułowia, chwyć kij
skręcając głową w przeciwną stronę.
poziomo za oba końce.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Ruch: Prowadź kij w prawą stronę,
Ćwiczenie wykonujemy na obie strony.
jednocześnie skręcając głową

Pamiętaj aby nie unosić barków i
zachować wyprostowaną sylwetkę.
Rodzic prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.

przeciwnym kierunku. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy na obie strony. Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch dziecka.

Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

TERAPIA RUCHOWA - HUBET C. (19.04.21)
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i pośladków.
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
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i
wyprostowane złączone. Dłonie pod
złączone. Ręce wyprostowane leżą na
brodą. Pod brzuchem w okolicy pępka
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
zrolowany kocyk.
Uniesienie głowy nad podłogę –
Ruch: Naprzemienne unoszenie
wytrzymać ok.3-5 sek. Powtórzenia: 2
wyprostowanych nóg nisko! nad
serie po 5 razy. Uwagi: W czasie
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
ćwiczenia barki powinny przylegać do
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
podłogi.
nóg.
Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem.
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Dłonie pod brodą. Nogi
Ręce wyprostowane leżą na podłodze
wyprostowane i złączone. Pod
wzdłuż tułowia. Ruch: Uniesienie
brzuchem w okolicy pępka zrolowany
głowy nad podłogę – wytrzymać ok. 5kocyk.
7 sek. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
opuszczanie wyprostowanych nóg
powinny przylegać do podłogi.
nisko! nad podłogę. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.
Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny Ręce w
ugięte, stopy oparte na podłodze.
pozycji ”skrzydełka”.
Ręce w pozycji ”skrzydełka” leżą na
Ruch: Wdech nosem i wydech ustami.
podłodze. Na brzuchu ułożony
Powtórzenia: 3 razy.
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
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
oparte na podłodze z tyłu. Ruch:
Dłonie pod brodą. Pod brzuchem w
Przyciągnięcie jednego kolana do
okolicy pępka zrolowany kocyk.
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2 serie
Ruch: Napinanie pośladków.
po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
wykonujemy prawą i lewą nogą. W
czasie ćwiczenia plecy powinny być
wyprostowane a łopatki ściągnięte.
Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP Warszawa 1998 r.

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM (21.04.21) - KLAUDIA B.
Bardzo proszę o odczytanie polecenia Klaudi i wsparcie przy wykonaniu zadania. Dziękuję 
Klaudia twoim zadaniem jest wyszukać i policzyć wszystkie postacie prezentujące daną emocje. Na dole kartki, przy
każdym dziecku, znajdują się kratki, w których można umieścić odpowiedź.

(Informacja dla rodzica: Można zmodyfikować zadanie prosząc o wskazanie, np. wszystkich chłopców,
którzy czują radość; wskazanie wszystkich smutnych dziewczynek; wskazanie wszystkich chłopców w
zielonych spodniach itd.)

EEG BIOFEEDBACK - KLAUDIA B. (22.04.21)
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie
Odczytaj sylaby , połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu.
JA- BŁO-NIE

WI-ŚNIE

GRU-SZE

ŚLI-WY

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab.

PA MA FA DA WA TA CA NA
WE MU SI CE RU FU RI DY
A-SA U-LA I-RA E-MU

3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.
Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra.

1

2

3

4

5

EEG BIOFEEDBACK - KLAUDIA B. (23.04.21)
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie wszystkich
samogłosek I zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.
SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….
2. Rodzicu proszę odczyj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać.
Odpowiedzcie na pytania poniżej.
WIO-SNA W SA-DZIE.
JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.

NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
Pytania:
Co kwitnie w sadzie wiosną?
Jakie mamy drzewa owocowe?
Jakie mamy krzewy owocowe?

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 ;-)

