TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: SŁUŻBA ZDROWIA
PONIEDZIAŁEK 12.04.2021r.
Temat ośrodka dziennego: Lekarz. Specjalizacje lekarskie.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc,
określiło porę roku, pogodę za oknem.
Rodzicu!!! Dzisiaj będziemy rozmawiać o zawodzie lekarza. Chciałabym, żeby dziecko spróbowało
odgadnąć, co to za osoba (rodzicu głośno przeczytaj zagadkę):
KIEDY GARDŁO BOLI,
UCHO CZY KOLANO,
PO PORADĘ DO NIEGO
IDZIESZ RAZEM Z MAMĄ. (ODPOWIEDŹ-LEKARZ).
Odpowiedz na pytanie: Czego używa lekarz, żeby zbadać pacjenta?
Do tego pytania można wykonać ćwiczenie:
1. https://wordwall.net/pl/resource/1198755/zawody-atrybuty( lewą ręką naciśnij ctrl a prawą ręką
najedź kursorem na link).
2. https://wordwall.net/pl/resource/2841587/gdy-jestem-chory ( lewą ręką naciśnij ctrl a prawą ręką
najedź kursorem na link).
Teraz obejrzyjcie obrazki i spróbujcie dopasować go do nazwy specjalizacji lekarskiej(można
wydrukować obrazki i etykiety a następnie dopasować je do siebie, lub wskazywać palcem obrazki i
nazywać je).

LARYNGOLOG STOMATOLOG OKULISTA

CHIRURG

Jakub wykonuje ćwiczenia motoryczne z "magicznego pudła".
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz:
„Lekarz” P.F. Nalepa
Gdy choroba już dopadnie,
Lekarz zbada cię dokładnie,
W gardło zajrzy i osłucha,
Zerknie w nosek i do ucha,
Po czym ci zapewne powie,
Jak choroba ta się zowie.
To on leki przepisuje,
Kiedy zdrowie nam szwankuje
To on leczy nas i radzi,

Co nam sprzyja, a co wadzi.
Co jest dobre, a co nie
Powie na, bo on to wie!
Jeśli wiec jesteśmy chorzy,
To pomogą nam doktorzy.

Odpowiedzcie razem na pytania:
- Do kogo idziemy, kiedy jesteśmy chorzy ?
- Jakie czynności wykonuje lekarz? (bada. osłuchuje, leczy, przepisuje lekarstwa, udziela porad)
Jakub będzie wykonywał ćwiczenia na rozumienie mowy. Rodzicu proszę, abyś położył na stole trzy
przedmioty (np. termometr, łyżeczkę, butelkę). Usiądź naprzeciw Kuby i powiedz "Daj łyżeczkę".
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.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Proszę o posłuchanie piosenki: "Idziemy do lekarza"
https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A
Rodzicu wysłuchaj ja razem z dzieckiem, możecie spróbować razem ją zaśpiewać.
Teraz czas na kolorowanie on line. Rodzicu kliknij w link i pozwól dziecku samodzielnie
pokolorować obrazek:https://www.kolorowankionline.net/u-lekarza
Kolejnym zadaniem jest spacer po ogrodzie i relaksacja we własnym zakresie.

WTOREK 13.04.2021 r.
Temat ośrodka dziennego: Wizyta u lekarza.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc, określiło porę
roku, pogodę za oknem.
Teraz proszę uruchomić film:
https://www.youtube.com/watch?v=bUUnYxCSXJM ( lewą ręką naciśnij ctrl a prawą ręką najedź
kursorem na link).
Rodzicu po obejrzeniu filmu chciałabym, aby dzieci opowiedziały o swoich pozytywnych i
negatywnych doświadczeniach podczas choroby i wizyt lekarskich oraz poddaniu się szczepieniu,
badaniu, leczeniu. Rodzic zadaje pomocnicze pytania dziecku.
Proszę teraz kliknąć link
https://wordwall.net/pl/resource/1128066/fizyka/ciep%c5%82e-zimne
Dzieci będą mogły poćwiczyć, co jest ciepłe, a co zimne. Powodzenia!!
Na koniec proponuję bajkę edukacyjną o złym królu Wirusie i dobrej kwarantannie:
https://www.youtube.com/watch?v=6Nrb9XjP1Iw
Jakub wykonuje ćwiczenia motoryczne z "magicznego pudła".

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Chciałabym, aby dziecko zapisało w zeszycie:
WTOREK
13 KWIETNIA 2021 ROKU
WIZYTA U LEKARZA.
Teraz rodzicu pobaw się z dzieckiem w zabawę "Z wizytą u lekarza".
Rodzic może zadać dziecku pytania:
• Kiedy jesteśmy chorzy to gdzie idziemy? (do przychodni)
• A co należy najpierw zrobić, aby dostać się do gabinetu lekarskiego? (zarejestrować się, wziąć
numerek)
• Kiedy już mamy numerek do lekarza to od razu możemy wejść do gabinet lekarskiego? ( musimy
zaczekać w poczekalni na przyjęcie przez lekarza)
• Jak należy zachowywać się w poczekalni? (cicho, aby nie przeszkadzać pacjentom oraz lekarzowi i
pielęgniarce w wykonywaniu pracy)
• Kiedy wchodzimy do gabinetu lekarskiego to co należy powiedzieć? (dzień dobry)
• A kiedy wychodzimy to co mówimy? (do widzenia)

Jakub będzie wykonywał ćwiczenia na rozumienie mowy. Rodzicu proszę, abyś położył na stole trzy
przedmioty (np. termometr, łyżeczkę, butelkę). Usiądź naprzeciw Kuby i powiedz "Daj łyżeczkę".
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.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
„Apteczka pierwszej pomocy- praca plastyczna.
Na początku dzieci muszą pokolorować przedmioty, które powinny znaleźć się w każdej apteczce:

Następnie dzieci wycinają obrazki i naklejają na złożona kartkę czarnego (lub czerwonego) papieru.
Doklejają także uchwyty wycięte przez rodzica:

Teraz dzieci wycinają oznakowanie apteczki i naklejają na zewnętrzną stronę apteczki :)
Jakub maluje farbami wycięte przedmioty i przykleja na przygotowaną przez rodziców kartkę.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
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.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się ją złapać.
Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi nogami.
Podnosi 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 łapie piłkę i podrzuca
wysoko do góry.

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

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
ŚRODA 14.04.2021 r.
Temat ośrodka dziennego: Pielęgniarka szkolna.
RELIGIA:
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:
1. Co jest najważniejsze na tym obrazie?
2. 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.

MUZYKA
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

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Proszę, aby dziecko sprawdziło w kalendarzu dzień tygodnia, miesiąc,
określiło porę roku, pogodę za oknem.
Drogi rodzicu! Pokaż dziecku ilustrację poniżej.
Obejrzyj z dzieckiem film, na którym dzieci wypowiadają się
na temat pielęgniarki.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4LyX80vOm8
Po obejrzeniu filmu poleć dziecku opisać wygląd pielęgniarki.
Proponuje też prezentację o pielęgniarce. Rodzicu pomóż
dziecku odczytać teksty
https://view.genial.ly/5eb2c261a12f7f0d7e994ced/presentationpielegniarka
Rodzicu możesz przekazać dziecku, że nasza szkolna
pielęgniarka nazywa się
MARIA SIERADZKA i można ją znaleźć w naszej szkole w
gabinecie nr 45.
Jakub wykonuje ćwiczenia motoryczne z "magicznego pudła".

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Rodzicu odtwórz piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=b1HgOGs4rfA i spróbuj zaśpiewać z
dzieckiem.
Możecie wspólnie wykonać pracę plastyczną "Nasza szkolna pielęgniarka" - technika dowolna.
Miłej zabawy!

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Temat: Ćwiczenie wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Przyrządy i przybory: kocyk, gazeta, woreczek, szarfa-taśma, koraliki.
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
Ćw.1 Taniec na kocyku. Dziecko stoi na kocyku.
Poprzez szybkie skręty tułowia przesuwa się do
przodu.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Rzuty woreczków obunóż
do góry. Dziecko łapie woreczek
palcami stóp i wyrzuca go jak
najwyżej.

Ćw.2 Darcie gazety. Dziecko chwytając palcami
gazetę ,stara się podrzeć ja na małe kawałki.
Ćw.7 Jw. jedną nogą .(PN i LN)

Ćw.3Zbieranie koralików-guzików. Dziecko
chwyta koraliki palcami stóp i podaje je sobie do
ręki.
(PN i LN)

Ćw.4 Suszenie bielizny. Dziecko stara się zawiesić
szarfy-taśmy na sznurku rozciągniętym między
krzesłami. (PN i LN)

Ćw.5 Machanie szarfą. Dziecko siedzi na krześle.
Chwyta palcami szarfę-taśmę i wymachuje na boki.
(PN i LN)

Ćw.8 Rzut woreczka za siebie.
Dziecko siedzi w siadzie prostym.
Palcami stóp trzymają woreczek i
wykonuje przetoczenie do leżenia
na plecach z jednoczesnym
uniesieniem nóg do pionu i rzutem
woreczka.

Ćw.9 Rzuty woreczkami do celu.
Dziecko chwyta palcami stóp
woreczek i stara się trafić do celu.
(PN i LN)

Ćw. Oddechowe
Siad na krzesełku: napełniamy
szklankę wodą. Dziecko za pomocą
słomki stara się wydmuchać całą
wodę z szklanki.
Owczarek S – Gimnastyka przedszkolaka

CZWARTEK 15.04.2021 r.
Temat ośrodka dziennego: Stomatolog, dentysta.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Rodzicu zaczniemy od odtworzenia filmu
https://view.genial.ly/5eb27291e4d83e0d37f2e52f/presentation-dentysta
Pomóż dziecku w odczytaniu informacji.

Wykonujemy od 5 do 8
powtórzeń każdego ćwiczenia.
PN – prawa noga
LN- lewa noga

Otwórz link i poproś dziecko by wykonało ćwiczenia:
1. https://wordwall.net/pl/resource/1389838/dentysta
2. https://wordwall.net/pl/resource/2340922/z-czym-kojarzy-si%C4%99-dentysta

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
Odtwórz link i podążaj za wskazówkami:
https://view.genial.ly/5ec3deab8e243b0d5a33f5e6/presentation-zabawa-w-dentyste
Kolejnym zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej "Jama ustna".
Rodzicu z czerwonego kartonu wycinamy usta. Podklejamy je różowym papierem. Tak przygotowane
usta naklejamy na żółtym kartonie. Naklejamy fasolę w 2 rzędach - zęby górne i dolne. Wycinamy
biały prostokąt. Nacinamy cienkie paski, doklejamy do słomki tworząc szczoteczkę do zębów

RELIGIA:
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.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
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).

Ćw.2 Jw. Dziecko trzyma piłkę rękoma.
Ćw.7 Wycieraczki samochodowe. Dziecko leży
na plecach ze złączonymi i wyprostowanymi
Ćw.3 Dziecko leży na rozciągniętej
skakance(sznurku).Dziecko wykonuje obroty zwijając nogami. Wykonuje przenoszenie nóg w prawo,
następnie w lewo. Rodzic dyktuje tempo ruchów:
jednocześnie skakankę. Następnie toczy się w
mały deszcz –wolno itd.
przeciwną stronę do rozciągnięcia skakanki.

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

Ćw.4 Jw. Dziecko zawija się w kocyk.

Ćw.5 Kołyska. Dziecko zajmuje pozycję w
przysiadzie. Trzymając się kolan przetacza się na
plecy, a następnie stara się wrócić do przysiadu.

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka

PIĄTEK 16.04.2021r.
Temat ośrodka dziennego: Higiena jamy ustnej
MUZYKA:
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.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Drogi rodzicu! Odtwórz prezentację
https://view.genial.ly/5ebd5d3532a04c0d96b6dc59/presentation-czyste-zabki-higiena-jamy-ustnej
Podążaj za wskazówkami.
Teraz kolej, aby Hubert i Adrian wykonali karty pracy z książki "Prace domowe dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" str.20 i 21.
Jakub wykonuje ćwiczenia motoryczne z "magicznego pudła".

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYW NOŚĆ:
Na koniec tygodnia proponuję poćwiczyć wycinanie nożyczkami.
Rodzicu proszę, abyś przygotował dziecku trzy kartki. Na jednej narysuj kilka linii prostych, na
drugiej linie łamane (tzw. zygzaki), na trzeciej łuki. zadaniem dziecka jest cięcie po linii. Powodzenia.
Teraz kolej na spacer. Po
powrocie pokoloruj obrazek
zgodnie z opisem. Rodzicu
możesz skopiować obrazek
do programu Paint i pozwolić
dziecku pracować w tym
programie lub możesz wydrukować obrazek i poprosić dziecko o pokolorowanie obrazka kredkami.

1. RÓŻOWY
2. CZERWONY
3. CIELISTY

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO :
Temat: Ćwiczenia wzmacniające m. odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.(zmiana
tematu)
Przyrządy i przybory: piłka; gazeta
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję
Treść zajęć

Uwagi

Ćw.1 Dziecko stawia piętę na piłeczce i przetacza piłeczkę przez środek stopy od pięty do
palców i z powrotem. LN i PN.

Ćw.2 Dziecko stawia środek stopy na piłeczce i toczy piłeczkę wykonując stopą ruchy okrężne
raz w jedną, raz w drugą stronę. LN i PN.

Ćw.3 Dziecko stawia wewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetacza piłeczkę od pięt do
palców i z powrotem. LN i PN.

Ćw.4 Dziecko stawia zewnętrzną krawędź stopy na piłeczce i przetacza ją od pięty do palców i
z powrotem. LN i PN.

Ćw.5 Dziecko stara się zrobić kulkę z papieru stopami.

Ćw.6 Dziecko stara się rozprostować kulkę z papieru.

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

Wykonujemy
6-10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

TERAPIE I KÓŁKA
PONIEDZIAŁEK 12.04.2021r.
Terapia ruchowa- p. Sebastian Ziętal
JAKUB I HUBERT
Ćwiczenia oddechowe (wolne i wspomagane ).
Przyrządy i przybory: taśma; kocyk, piłeczka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję
Ćw.1 P.w. siad skrzyżny( po turecku ).W dłoni szarfa-taśma .Wdech nosem, a następnie silne dmuchniecie
na szarfę.
Ćw.2 P.w. pozycja średnia Klappa (zdjęcie).Wdech nosem, a następnie silne dmuchniecie w
piłeczkę.
Ćw.3 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.
Ćw.4 P.w. leżenie tyłem NN wyprostowane RR na podłodze przy głowie. Wdech nosem,
a następnie wydech ustami z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej.

P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
NN- nogi
RR - ręce

Ćw.5 P.w. leżenie tyłem NN ugięte.
Wdech nosem z przeniesieniem piłki w górę za głowę,
a następnie wydech ustami z przeniesieniem piłki do P.w.

Ćw.6 P.w. leżenie tyłem NN ugięte. RR jak na zdjęciu pozycja „skrzydełka”.
Wdech nosem, a następnie wydech ustami.

Bibliografia: Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych.

KOŁO TECHNICZNE- p. Łukasz Kubalewski
Temat: Łódki z plastikowych nakrętek
Łódeczki wykonane z nakrętek po butelkach. Wystarczy wyciąć trójkąt z pianki kreatywnej,
przebić go i przełożyć przez niego wykałaczkę. W ten sposób powstaje
nam żagiel, który przymocowujemy do nakrętki za pomocą kleju na
ciepło, jeżeli nie posiadacie takiego kleju, można przymocować plasteliną.
Piankę kreatywną można zastąpić zwykłym kawałkiem folii wyciętej np. z
jakiejś dobrej reklamówki.
Potrzebne będą: pokrywki od słoików, słomka, klej na ciepło, kreatywna
pianka, nożyczki.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was: pomóżcie w wykonaniu tego
zadania. Z góry dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.

Wykonujemy 4-6
powtórzeń
każdego
ćwiczenia.
Między
ćwiczeniami
minimum 2 min
przerwy.

Terapia AAC p. Iwona Zając
HUBERT
Drogi Rodzicu ! Pomóż dziecku wykonać ćwiczenie według poleceń

Logopedia - p. Jolanta Paruzel-Jung
HUBERT
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.

WTOREK 13.04.2021r.
Terapia AAC p. Iwona Zając
HUBERT
DROGI RODZICU! POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ CZYTANKĘ.ZRÓBCIE TO DWA
RAZY.NASTĘPNIE ZADAJ DZIECKU PYTANIA, DOTYCZĄCE CZYTANKI , ABY
SPRAWDZIĆ ROZUMIENIE TREŚCI.DZIECKO MÓWIĄCE ODPOWIADA, A
NIEMÓWIĄCE WSKAZUJE OBRAZKI,JAKO ODPOWIEDZI. Z KIM MAMA
ROZMAWIAŁA PRZEZ TELEFON? KIEDY ROZMAWIAŁA? CO POSTANOWIŁA?
JAKIE PRACE TRZEBA WYKONAĆ W OGRODZIE .

Terapia Tomatisa - p. Agnieszka Bartkowiak
HUBERT
Temat: Liczymy
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Hubercie, przelicz elementy i wpisz właściwą cyfrę w okienko.

Rewalidacja indywidualna – p. Małgorzata Domaradzka
JAKUB
Temat: Stymulacja układu proprioceptywnego (czucia głębokiego) z wykorzystaniem elementów
metody Weroniki Sherborne.
Drogi Rodzicu!
Na zajęcia proszę przygotować koc.
1. Usiądźcie 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.
Dziękuję za wykonanie zadania!

Logopedia - p. Jolanta Paruzel-Jung
JAKUB
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.
ŚRODA 14.04.2021r.
Rewalidacja indywidualna – p. Małgorzata Domaradzka
ADRIAN i HUBERT
Temat: Dłuższe wypowiedzi na temat wiosennych kwiatów na podstawie oglądanych zdjęć i własnych
obserwacji. Czytanie tekstu z obrazkami.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam
dla Was ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodziców, aby czytali instrukcję Adrianowi i Hubertowi, a
chłopcy powoli i z rozmysłem wykonywał polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i w wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p2.
2. Po lewej stronie kliknij chmurkę a następnie lewej strony, na zielonym pasku kliknij w
konewkę, następnie w element puzzla.
3. Polecenia:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
„Kolowróg”

3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj zdjęcia. Co na nich widzisz? Czy potrafisz nazwać te wiosenne kwiaty?
Jeśli nie, klikaj na nie. Później na głośniczek i odsłuchaj ich nazwy.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Obejrzyj planszę, kliknij w głośniczek i posłuchaj informacji.
7. Przejdź do następnej strony. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby
„załadować” zadanie. Połącz zdjęcia kwiatów z ich nazwami. Za każdym razem
klikaj w głośniczek przy nazwie kwiatka. W ten sposób sprawdzisz czy prawidłowo
wykonałeś zadanie.
8. Zamknij okno klikając na X. Przejdź do następnej strony. Tutaj też musisz
załadować zadanie klikając w ruchomy sześcian.
9. Na stronie masz działania. Jedne są poprawnie wykonane, drugie nie. Przeciągnij
zieloną rączkę z kciukiem do góry na dobrze wyliczone działanie. Różową rączkę z
kciukiem w dół ustaw na źle wykonanym zadaniu.
10. Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony. Na tym kończymy
dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

Terapia EEG-Biofeedback - p. Katarzyna Onuchowska
ADRIAN
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku etykiety z nazwami nowalijek. Dziecko odszukuje na obrazku
nazwę nowalijki, powtarza i przykleja etykietę obok obrazka .
POMIDOR

SZCZYPIOR

RZODKIEWKA

OGÓREK
SAŁATA

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki- odgadnij je i zapisz
do zeszytu .Wykonaj samodzielny rysunek odpowiedzi.

LATEM W OGRODZIE
WYRÓSŁ ZILONY
A ZIMĄ W SŁOIKU
LEŻY KISZONY.

CZERWONE NA KRZAKU
LATEM DOJRZEWAJĄ
CHĘTNIE NA KRZAKACH
LUDZIE JE ZJADAJĄ.

……………………

……………………….
CZWARTEK 15.04.2021r.

Rewalidacja indywidualna – p. Małgorzata Domaradzka
ADRIAN I HUBERT
Temat: Czarujemy – zabawy interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam
dla Was ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodziców, aby czytali instrukcję Adrianowi i Hubertowi, a
chłopcy powoli i z rozmysłem wykonywali polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i w wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_23_118_p2
2. Po lewej stronie kliknij chmurkę a następnie z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na
ptaszka, następnie w nożyczki.
3. Polecenia:
1. Co widzisz?

2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
„Anima magikiem”
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj zdjęcia. Co na nich widzisz?
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Obejrzyj planszę, kliknij w ruchomą kostkę. Odsłuchaj polecenie i wykonaj je.
7. Przejdź do następnej strony. Obejrzyj ilustrację i nazwij postacie.
8. Zamknij okno klikając na X. Przejdź do następnej strony. Tutaj też musisz
załadować zadanie klikając w ruchomy sześcian.
9. Wybierz sobie zadanie: łatwe lub trudne. Można wykonać oba!
10. Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony. Na tym kończymy
dzisiejsze zajęcia.

Zajęcia z psychologiem – Adrian J.

Psycholog
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, dalej 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 „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 trafił piłka do kosza.
2. Inny chłopak chce chłopcu zabrać śniadanie.
3. Przyjaciele się pokłócili.
4. Rodzic mówi dziecku, że łamie zasady.

1. Duży pies głośno szczeka.
2. Dorosły krzyczy i macha rękoma nad dzieckiem.
3. W pokoju dziewczynka jest sama i nic nie widzi w ciemności.
4. Jest głośna burza z piorunami.
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ADRIAN
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie. Nazwij warzywa na obrazku, odczytaj wyrazy, podziel je na
sylaby i głoski. Czrwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)
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