TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: WIOSENNE PRACE W OGRODZIE

ŚRODA 7.04.2021r.
Temat ośrodka dziennego: Wiosna w ogrodzie.
MUZYKA:
TEMAT ZAJĘĆ:

Zabawa przy piosence o czarnym baranie

1.
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 przy piosence o czarnym baranie.
Rodzicu, kliknij w poniższy link
Czarny baranie - Piosenki dla dzieci Bajlandia.tv - YouTube ( lewą ręką naciśnij Shift a prawą ręką
najedź kursorem na link). Po wysłuchaniu jej, niech dziecko odpowie na pytania .
Piosenka o czarnym baranie
Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? We młynie, we młynie, mościwy panie. 2x
Cóżeś tam robił, czarny baranie? Meł mąkę, mościwy panie. 2x
Cóżeś tam jadał, czarny baranie? Kluseczki z miseczki, mościwy panie. 2x
Cóżeś tam pijał, czarny baranie? Miodeczek i mleczko, mościwy panie. 2x
Jakże cię bili, czarny baranie? Łup cup cup, łup cup cup, mościwy panie. 2x
Jakżeś tam beczał, czarny baranie ? Mek, mek, mek mościwy panie. 2x
Gdzieżeś uciekał, czarny baranie? Hopsasa do lasa, mościwy panie. 2x
1. O jakim zwierzęciu jest mowa? Wskaż go
na ilustracji

2. Dokąd biegał baran?

3. Co baran jadł i pił
we młynie?
4. Baran zabrał gospodarzowi miodek
i mleko, dokąd potem uciekał baran?
5. Jaki głos wydawał baran ? ku-ku-ryku, mek, mek, hau,
hau . Powtórz ten głos barana
6. W jaki sposób uciekał baran?
Wysłuchajcie piosenkę jeszcze raz, zaznaczony tekst wyklaskujecie 2x.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO :
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka, woreczki.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
przemachy RR – naprzemiennie; przemachy RR – równoczesne

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

Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. Unosimy do góry LR i PR. Ćw.4 Jw. Wykonujemy skręty tułowia w prawo i
lewo.

Ćw.5 Dziecko leży na piłce. Wyprost RR w przód z
woreczkami.(wytrzymać 3sek.)
Ćw.2 Jw. z woreczkami.

Ćw.3 Dziecko siedzi na piłce. Wznos RR bokiem w
górę (odwiedzenie) z woreczkami- wytrzymujemy 3
sek.

Wykonujemy 810 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

Ćw. 6 Jw. RR w wyproście. Odwodzimy RR –
wytrzymujemy 3 sek.

RELIGIA:
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.
Drogi Rodzicu, proszę, przeczytaj swojemu dziecku poniższy tekst i pokaż mu krzyż, a następnie wykonajcie
razem znak krzyża.
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy wdzięczni
Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć na Niebo, aby kiedyś
przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi.
Rodzicu!
Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych, proszę go obejrzeć i porozmawiać z
dzieckiem na temat treści zaprezentowanych w filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę
roku, pogodę za oknem.
Rozpoczniemy od obejrzenia filmu edukacyjnego o kwiatach wiosennych
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg (należy wcisnąć lewy klawisz CTRL i kliknąć na link poniżej
- automatycznie otworzy się strona z zadaniem).
Na koniec filmu jest ćwiczenie sprawdzające umiejętność słuchania i oglądania ze zrozumieniem. Dziecko może
sprawdzić, czy udało mu się zapamiętać nazwy kwiatów.

Rodzicu chciałabym, abyś pokazał dziecku ilustracje kwiatów wiosennych i etykiety z ich nazwami (można
wydrukować lub pokazać dziecku na komputerze). Można też wyciąć nazwy kwiatów i etykiety, pomieszać
dziecku i polecić ułożyć mu samodzielnie nazwy do kwiatów.

Następnie proszę uruchomić stronę inernetową link poniżej
http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/kwiaty_wiosna.html
Tu znajduje się test, dzięki któremu dzieci dowiedzą się czy zapamiętały nazwy kwiatów z filmu edukacyjnego. Po
przyciśnięciu prawidłowej odpowiedzi pojawi się informacja o danym rodzaju kwiatka. Miłej zabawy.

Jakub może dodatkowo zadania manualne, które mają Państwo w domu.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drogi rodzicu! Proszę , aby dziecko wykonało pracę plastyczną „Wiosenne kwiaty”. Praca może być
wykonana na komputerze w programie Paint lub na kartce dowolną techniką plastyczną. Mogą Państwo
skopiować poniższy rysunek i otworzyć go w programie Paint, zadaniem dziecka będzie pokolorowanie go
lub wydrukowanie kwiatu. Decyzję zostawiam Państwu. Jakubowi można wydrukować obrazek i dać do
pokolorowania farbami (malowanie palcami).

CZWARTEK 8.04.2021 r.
Temat ośrodka dziennego: Sadzonki i nasiona
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę roku,
pogodę za oknem.
Jakub może wykonać zadania manualne, które mają Państwo w domu (wybór pozostawiam Państwu).
Dziś będziemy poznawać nasiona i sadzonki (cebulki). Poniżej znajdują się obrazki przedstawiające wzrost
roślin od nasionka i od cebulki. Rodzicu chciałabym, aby dziecko popatrzyło na ilustracje i spróbowało je
opisać.

Rodzicu otwórz dziecku film o wzroście roślin od nasionka:
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
Drogi rodzicu powiedz dziecku, że rośliny mogą rozpoczynać wzrastanie od nasion lub od cebulki.
Oto budowa rośliny:
Rodzicu wydrukuj dziecku obrazek i poproś,
żeby wkleiło do zeszytu lub pomóż dziecku
przerysować go do zeszytu.

Teraz proponuję ćwiczenie matematyczne:
https://www.matzoo.pl/klasa1/policz-i-dodaj_1_330
Powodzenia.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drogi rodzicu chciałabym, żebyś razem z dzieckiem przygotował miejsce w ogrodzie lub doniczkę
na parapecie. Do tego zadania będzie potrzebna sadzonka (kwiatu, ziół lub cebulka szczypiorku) lub nasiona
(warzyw, ziół, owsa czy kwiatowe) oraz ziemia.
Zadaniem dziecka będzie posadzić sadzonkę, cebulkę lub posiać nasionko w ziemi.
Oto kilka propozycji instrukcji siania, sadzenia:
1. https://www.youtube.com/watch?v=0hKA4S2WVAE
2. https://www.youtube.com/watch?v=U2Xw_a5zKzw
3. https://www.youtube.com/watch?v=trbUUeF_v2U
Zapraszam do nagrania filmu i wysłania mi na adres e-mail.
Powodzenia!
Teraz proponuję zabawy
- "Kwiaty rosną"– kwiaty więdną" – zabawa ruchowa.
Przy muzyce klasycznej Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów z Dziadka do orzechów”
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc dzieci tańczą do muzyki. Na polecenia rodzica: „Kwiaty rosną”- dzieci stają na palcach jak najwyżej i wyciągają ręce do słońca.
-„Kwiaty więdną”- dzieci kulą się i przykucają:)
- "Kwiatki do mety” – dziecko ustawia się na linii startu w odległości ok. 3, 4 metrów od krzesełka. Na
znak rodzica dziecko skacze na jednej nodze do krzesełka, okrąża je, zmienia nogę na drugą i wraca na linię
startu.
Miłej zabawy:)
RELIGIA:
Temat: Jezus żyje i jest z nami!
Drogi Rodzicu, pokaż dziecku poniższe ilustracje przedstawiające symbole Zmartwychwstałego Jezusa!
Symbolami Zmartwychwstania są:
PASCHAŁ- to świeca używana w liturgii, święcona w czasie Nocy Paschalnej,
zapalana w okresie Wielkanocnym.

BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ Z KRZYŻEM-oznacza triumf nad męką
śmiercią Jezusa Chrystusa oraz pełne chwały Zmartwychwstania

FIGURKA ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA-wyraża prawdę o zwycięstwie
Chrystusa nad śmiercią .Podniesiona ręka Pana Jezusa symbolizuje
zwycięstwo.

KRZYŻ Z CZERWONĄ STUŁĄ-zawieszona na krzyżu stuła przypomina, że Jezus
jest Najwyższym Kapłanem a jego krzyżowa śmierć jest najdoskonalszą ofiarą.

Poniżej zamieszczam link do piosenki ,, Bóg nie umarł, Jezus żyje”
https://www.youtube.com/watch?v=sMFKnxZyHJE
Jest to piosenka inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie, modlić się tańcząc w rytm melodii i słów
piosenki.
Rodzicu!
Proszę, żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce podpisując swoim
imieniem.
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
TEMAT: Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek; piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć
Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
przemachy RR – naprzemiennie; przemachy RR – równoczesne; krążenia biodrami; skrętoskłony.
Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

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

Ćw.1 Toczenie piłki po jednej linii przodem i powrót
przodem po drugiej linii.
Ćw.7 Toczenie piłki po jednej linii przodem .
Ćw.2 Jw. toczenie tyłem.
Ćw.8 Jw. po linii tyłem.

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

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

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona
Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

PIĄTEK 9.04.2021r.
Temat ośrodka dziennego: Narzędzia ogrodnicze.
MUZYKA:
TEMAT ZAJĘĆ:

Ilustracja ruchowa do piosenki o czarnym baranie.

Rodzicu, przywitajcie się wg ostatniej lekcji.
1. Dzisiejsze zajęcia to będzie zabawa do tekstu piosenki. Wysłuchajcie piosenki jeszcze raz i razem z
dzieckiem naśladujcie to wszystko, co robi baran. Naśladujcie barana, robiąc rogi za pomocą rąk 😊
Powtórzcie zabawę jeszcze raz
2. Zadaniem ostatnim będą puzzle. Proszę wyciąć ilustrację, pociąć ją na taką ilość, aby dziecko mogło
ułożyć puzzle. Proszę przykleić na kartkę i wykonaną pracę ( może być zdjęcie telefonem) przesłać do
wychowawcy lub zostawić do powrotu do szkoły.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO :
Temat: Ćwiczenia równoważne.(zmiana tematu)
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejsc; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P; przemachy RR- ramiona
RR – naprzemiennie; przemachy RR – równoczesne; krążenia bioder.
L- lewa strona
P- prawa strona
Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.
Ćw.5 Przejście po linii przodem.
Ćw.6 Przejście po linii tyłem.

Ćw.1 Przejście po jednej linii przodem i powrót
przodem po drugiej linii.
Ćw.2 Jw. przejście tyłem.
Ćw.7 Przejście po linii przodem.
Ćw.8 Przejście po linii tyłem.

Ćw.3 Przejście przodem po liniach , PN na jednej linii
LN na drugiej.
Ćw.4 Jw. przejście tyłem.

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

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę
roku, pogodę za oknem.
Drogi rodzicu! Oto ilustracja przedstawiająca narzędzia ogrodnicze

Proszę, aby dziecko zapoznało się z nią. Jeśli jest to możliwe rodzicu pokaż te narzędzia dzieciom na żywo
(wizyta w garażu, szopce na narzędzia, ogródku działkowym) oraz pokaż jak ich używać.
Można też pokazać dziecku film: https://www.youtube.com/watch?v=_nrynSP-foc w którym zobaczy w
jakim celu wykorzystuje się narzędzia ogrodnicze.
Teraz zapraszam do ćwiczeń on line:
1. https://wordwall.net/pl/resource/7471743/przysposobienie-do-pracy/narz%c4%99dzia-ogrodnicze
2. https://wordwall.net/pl/resource/1592256/narz%C4%99dzia-ogrodnicze
Jakub będzie wykonywał ćwiczenia na rozumienie mowy. Rodzicu proszę, abyś położył na stole trzy
przedmioty (np. klocek, gazetę, łyżkę). Usiądź naprzeciw Kuby i powiedz "Daj łyżkę". Zadaniem dziecka
jest podanie rodzicowi pożądanego przedmiotu. Przedmioty można zmieniać. Ważne: Na stole muszą sie
znajdować tylko 3 przedmioty. Za dobrze wykonaną pracę dziecko otrzymuje nagrodę. Powodzenia:)
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Drogi rodzicu chciałabym, aby dziecko wykonało ilustrację wybranych narzędzi ogrodniczych. Można
malować farbami, wykonać rysunek w programie Paint lub pracować techniką wydzieranki z kolorowego
papieru. Oto szablony narzędzi:

Miłej zabawy!!!
Dodatkowo po wykonanej pracy dziecko może poddać się relaksacji.
"Przeciąganie się”. Dziecko przeciąga się, jak najmocniej to jest możliwe. Następnie ziewa szeroko i
głośno. Ćwiczenie wykonujemy dokładnie i powoli.
„Budzenie się kota”. Naciągamy kolejno wszystkie części ciała -można to wykonywać na czworakach.
Następnie przechodzimy do pozycji leżącej. Kto ma ochotę może mruczeć z zadowoleniem. Ćwiczenie
wykonujemy dokładnie i powoli.
„Pisanie nosem” . Pozycja stojąca z otwartymi oczami. Nos to ołówek, którym piszemy. Zaczynamy od
lewej strony, następnie powoli i płynnie przechodzimy na stronę prawą.
Po relaksacji możecie razem pójść na spacer lub zagrać na keyboardzie (Adrian, Hubert).

TERAPIE I KÓŁKA

Terapia EEG-Biofeedback - p. Katarzyna Onuchowska
ADRIAN 9.04.2021r
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Nazwij i wskaż przedmioty . Pokoloruj literkę “O” na niebiesko.

OOOOOOOOOOO

OKNO

KONEWKA

OKO

ŁOPATA

OKULARY

KALOSZE

2. Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Adrian pokazał na obrazku.
-pokaż gdzie jest chłopiec
-pokaż gdzie jest dziewczynka
-pokaż łopatę
-pokaż koszyk
-co robi dziewczynka?

Zajęcia z psychologiem – p. Patryk Spasow
ADRIAN 8.04.2021r.
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Adriana. W zadaniu znajdziesz ilustracje
z różnymi sytuacjami, ich opisem oraz obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, na stronie 7
znajdziesz opisy, które im odpowiadają. Do każdej emocji pasują 4 sytuacje z ilustracji. Dziecku należy
przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania.
Etap 1. - Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki sytuacji oraz emocji.
Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”.
Etap 2. - Daj dziecku obrazki z emocjami. Przemieszaj ilustracje z sytuacjami. Przeczytaj Adrianowi
instrukcję do etapu 2. Następnie podawaj dziecku po 1 obrazku z sytuacją czytając mu jej opis (tak by w
czasie czytania mógł patrzeć na ilustrację). Zadaniem dziecka jest wskazać obrazek z emocją, jaką czuje
bohater ilustracji.
Instrukcja dla dziecka: „Za chwilę pokażę Ci ilustrację z osobami w różnych sytuacjach. Przeczytam Ci też,
co się na nich wydarzyło. Twoim zadaniem będzie pokazać, co czuje osoba z obrazka. Zrób to pokazując
palcem obrazek z odpowiednią emocją. Przed sobą masz twarze pokazujące „radość”, „smutek”, „złość” i
„strach”.
Etap 3. - Instrukcja dla dziecka: „Przyklej zestaw z buzią i pasującymi do niej sytuacjami na kartkę papieru,
każdą emocję na innej.”
Opisy ilustracji:
1. Chłopiec nie mógł zagrać ze swoimi kolegami w piłkę.
2. Dziewczynka usłyszała, że koleżanki są dla niej nie miłe.
3. Dziewczynka opiekuje się chorą babcią. Nie wie, kiedy babcia poczuje się lepiej.
4. Dziewczynka jest samotna.

1. Dziewczynce zorganizowano przyjęcie urodzinowe.
2. Dziewczynka dostała prezent od mamy.
3. Chłopiec wygrał ważne dla niego zawody sportowe.
4. Chłopak i dziewczyna zatańczyli ze sobą.

