TEMAT OŚRODKA : WIOSENNY SAD
PONIEDZIAŁEK 12.04.2021r
TEMAT :DRZEWA OWOCOWE KWITNĄ W SADZIE.
1.WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i nóg.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2min, krążenia ramion w przód i w tył, krążenia bioder, skrętoskłony.
Przybory: laska gimnastyczna lub kij.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń.
1.Pozycja stojąca, w odległości kroku od ściany.
Oprzyj ręce o ścianę. Następnie zegnij mocno ręce w
łokciach i zbliż ciało do ściany. Powoli wróć do
pozycji wyjściowej.

2.W klęku podpartym tyłem, unieś biodra wysoko
nad podłogę. Poruszaj się jak „rak”.

3.W klęku podpartym, unieś stopy, skrzyżuj nogi.
Opuść górną część ciała uginając ręce w łokciach.
Zgięte łokcie powinny utworzyć kąt prosty.
Następnie prostując ręce, powróć do klęku
podpartego.

4.W pozycji stojącej, w lekkim rozkroku wykonujemy
przysiad na całych stopach. Wracamy do pozycji
wyjściowej.

5.W pozycji stojącej w szerokim rozkroku
wykonujemy przysiad na całych stopach. Wracamy
do pozycji wyjściowej.

6.W leżeniu tyłem, kolana ugięte, stopy na podłodze,
wypychamy biodra w górę. Wracamy do pozycji
wyjściowej.

7.W pozycji stojącej na prawej nodze (opieramy rękę
o laskę lub kij) wykonujemy wymachy lewą nogą w
bok. Zmieniamy nogi.

Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę wdech nosem. Opuszczamy ramiona – wydech
ustami.

2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

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

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

2.

Ostatnim

dzieci,
jak i Państwa. MIŁEJ ZABAWY 😊

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

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

4.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
ZAPISZCIE W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI.
WSPÓLNIE Z RODZICEM OMÓWCIE ILUSTRACJĘ- SAD WIOSNĄ.

TO JEST SAD.PANI I DZIECI SĄ W SADZIE.
CO ROŚNIE W SADZIE? W SADZIE ROSNĄ DZREWA OWOCOWE. TO SĄ DRZEWA OWOCOWE : JABŁONIE, GRUSZE,
ŚLIWY, CZEREŚNIE I WIŚNIE.
UCZNIOWIE MAJĄ ZA ZADANIE SAMODZIELNIE ROZPOZNAĆ I NAZWAĆ DRZEWA OWOCOWE ROSNĄCE W SADZIE:
JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY, WIŚNIIE, CZEREŚNIE, BRZOSKWINIE.POMOGĄ IM TE ZDJĘCIA .

DOMINIK ODPOWIADA PISEMNIE NA PYTANIA :
1. NA JABŁONI ROSNĄ ……………………..
2. NA GRUSZY ROSNĄ ……………………..
3. NA ŚLIWIE ROSNĄ ………………………..
4. NA WIŚNI ROSNĄ ………………………..
5. NA CZEREŚNI ROSNĄ …………………..
6. NA BRZOSKWINI ROSNĄ …………………
ZUZANNA, WIKTORIA, WERONIKA , JULIA I MAJA WSPÓLNIE Z RODZICEM ROZPOZNAJĄ I NAZYWAJĄ DRZEWA
OWOCOWE. WSKAZUJĄ , POWTARZAJĄ ZA RODZICEM NAZWY DRZEW I NAZYWAJĄ OWOCE.
ODWZOROWUJĄ ,PISZĄ PO ŚLADZIE NAZWY DRZEW I OWOCÓW:
JABŁOŃ- JABŁKO

ŚLIWA – ŚLIWKA

CZEREŚNIA – CZEREŚNIE

GRUSZA - GRUSZKA

WIŚNIA – WIŚNIE

BRZOSKWINIA – BRZOSKWINIE

5. 5, 6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
,,SAD WIOSNĄ’’- MALOWANIE FARBAMI PLAKATOWYMI
DO WYKONANIA PRACY POTRZEBNE BĘDĄ :
- KARTKA Z BLOKU RYSUNKOWEGO
- FARBY PLAKATOWE
- WACIKI KOSMETYCZNE
DOMINIK , JULIA SAMODZIELNIE WYKONUJĄ PRACĘ.
RODZICU. NA KARTCE NARYSUJCIE SZKIC DRZEWA. PIEŃ I GAŁĘZIE .NIECH UCZEŃ PALCAMI, WACIKIEM
KOSMETYCZNYM DOMALUJE KWIATY NA GAŁĘZIACH.OMÓWCIE PRACĘ.WYEKSPONUJCIE JĄ W WIDICZNYM
MIEJSCU. ZRÓB ZDJĘCIE.
POCHWAL DZIECKO ZA WYKONANĄ PRACĘ.
POMOGĄ WAM TE PRZYKŁADY:

WTOREK 13.04.2021r
TEMAT : KRZEWY OWOCOWE
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
NIECH DZIECI ZAPISZĄ TEMAT ZAJĘĆ .
OMÓWCIE WSPÓLNIE ILUSTRACJĘ. JAKIE NAZYWAJĄ SIĘ KRZEWY OWOCOWE?
TO SĄ : JEŻYNY, AGREST, MALINY, CZARNA -CZERWINA -BIAŁA PORZECZKA, ARONIA.JEŻELI MACIE OGRÓD, NIECH
DZIECKO WSPÓLNIE Z WAMI PRZYJRZY SIĘ JAK WYGLĄDAJĄ TERAZ KRZEWY?CZY MAJĄ PĄKI, LISTKI, KWIATY?

PRACA SAMODZIELNA
DOMINIK . WYKONAJ PISEMNIE DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 1000.
200 + 200=

100- 100=

300 +300=

300-200=

500 200=

500- 100=

700 +300=

600- 100=

800 +200=

200- 200=

900+100=

400- 200=

RODZICU.
RODZICU. WSPÓLNIE Z WERONIKĄ, WIKTORIĄ DODAWAJ W ZAKRESIE 5.
MAJA, JULIA SAMODZIELNIE DODAJE W ZAKRESIE 10 NA KONKRETACH ( KREDKACH, LICZYDLE, PATYCZKACH)
PROSZĘ O PRZEPISANIE DZIAŁAŃ DO ZESZYTU.:
1+1=

5+1=

9+1=

2+1=

6+1=

10+0=

3+ 1 =

7+1=

4 + 1=

8+1=

ZADANIE DLA ZUZI ( DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB W ZAKRESI 10)
OBLICZ I POKOLORUJ OBRAZEK WEDŁUG KODU.

2.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
WSPÓLNIE Z RODZICEM OMÓWCIE ILUSTRACJĘ I ODPOWIEDŻCIE USTNIE NA PYTANIE -CO JEST TERAZ NA
DRZEWACH I KRZEWACH OWOCOWYCH? CO BĘDZIE POTEM?

3. 3, 4, 5 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
,,KWITNĄCA JABŁOŃ’’- MALOWANIE FARBKAMI PLAKATOWYMI, NAKRAPIANIE KWIATÓW PASTĄ DO ZĘBÓW
ZMIESZANĄ Z FARBKĄ. RODZICU. POCHWAL DZIECKO ZA WYKONANĄ PRACĘ . ZRÓB ZDJĘCIE.

6.WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne. Temat: Gry i zabawy muzyczno – ruchowe.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem
kolan) 30 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 30 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.

Zabawy przy muzyce:
Drodzy Rodzice, jeżeli mają Państwo dostęp do Internetu, proszę o włączenie dzieciom filmu z ćwiczeniami.
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

Jeżeli nie mają Państwo dostępu do Internetu proszę o włączenie ulubionej muzyki, następnie odczytanie dzieciom wierszyków –
zabaw ruchowych z pokazywaniem. Zapraszam do zabawy!
1.Części ciała
5.Gimnastyka
Ręce do machania,
Prawa noga, wypad w przód,
nogi do skakania,
a rękoma zawiąż but.
palce do liczenia,
Powrót, przysiad, dwa podskoki,
a zęby do mycia.
w miejscu bieg i skłon głęboki.
Głowa do kiwania,
Wymach rąk w tył i do przodu
uszy do słuchania,
Już rannego nie czuć chłodu.
oczy do mrugania,
Dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka/piosenki.
usta do śpiewania.
Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona
w górę,
2.Dla grzecznych dzieci
Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na
Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci. (rączki w
podłogę,
górze)
A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i
a dla niegrzecznych?… wcale nie świeci. (grozimy
naśladowanie zawiązywania buta,
palcem)
Powrót – powrót do pozycji zasadniczej,
Rybki pływają, (złożone rączki naśladują płynącą
Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu
rybkę)
rękoma,
ptaszki fruwają, (machamy „skrzydełkami”)
Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu,
motylek leci w daleeeki świat. (bieg w dowolnym
W miejscu bieg – bieg w miejscu,
kierunku)
I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców
3.Dziesięć palców mam
nóg,
Dziesięć palców mam – na pianinie gram.
Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu,
i dwie rączki mam – na bębenku gram.
I do przodu – wysunięcie rąk do przodu,
Dziesięć palców mam i na trąbce gram.
Już rannego nie czuć chłodu – postawa
i dwie ręce mam, więc zaklaszczę wam.
wyprostowana.
4.Dziesięciu murzynków
Dziesięciu murzynków
6.Głowa, ramiona
w spodenkach na szelkach,
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Taką piosenkę nam zaśpiewało:
Kolana, pięty, kolana, pięty
O, Elena ty, buzi, buzi daj,
Głowa, ramiona, kolana, pięty
O, Elena, balua, balue.
Oczy, uszy, usta, nos.
Dziesięciu murzynków – pokazujemy dziesięć
Głowa, ramiona…. -pokazujemy obiema rękoma
paluszków,
głowę i kolejno wszystkie wymieniana części ciała i
w spodenkach na szelkach – pokazujemy spodenki
ciągnąc od dołu do góry, szelki pokazując, naciągając twarzy.
niewidzialne taśmy szelek,
Taką piosenkę – pokazujemy rękoma coś wielkiego
rozstawiając je jak najszerzej,
nam zaśpiewało – gramy na niewidzialnej gitarze.
O, Elena – wyciągamy do niej ręce,
ty, buzi, buzi daj – paluszkami przeciągamy po
wargach,
O, Elena – wyciągamy do niej ręce,
balua, balue – raz jedno, raz drugie biodro
podpieramy dłońmi.

ŚRODA 14.04.2021r
TEMAT: ROLA OWADÓW W ZAPYLANIU KWIATÓW.
1.RELIGIA
Katecheza
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.

2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

TEMAT ZAJĘĆ: Relaksacja przy muzyce/bajce
Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się –
rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce –
wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...

1. Na dzisiejszych zajęciach pozwolimy sobie na mały relaks przy muzyce. Autorem tej muzyki jest włoski
kompozytor Antonio Vivaldi, który napisał przepiękny cykl 4 koncertów skrzypcowych pt. Pory roku.
Mamy wiosnę, dlatego nasz relaks będzie przy koncercie pt. WIOSNA
Proszę z dzieckiem usiąść wygodnie, kliknąć w poniższy link i oglądając obrazy budzącej się wiosny,
wsłuchać się w muzykę https://www.youtube.com/watch?v=bkWcfGjHXng

Dla uczniów bez dostępu do Internetu zadanie jest następujące.
Uczniowie, czytający samodzielnie, proszę przeczytać bajkę pt „Wiosenny poranek misia”, wykonując
polecenia Drogi rodzicu, zrelaksujcie się i przeczytaj dziecku poniższą baję wykonując wspólnie polecenia.
MIŁEGO SŁUCHANIA 😊
,, Wiosenny poranek Misia.’’
Pewnego wiosennego poranka Miś – Kłapouszek obudził się z zimowego snu. Przeciągnął się, ziewnął - (
przeciągamy się, ziewamy - szeroko otwierając usta). Wyjrzał ze swojego legowiska
( wysuwamy język z jamy ustnej), spojrzał w górę ( kierujemy język w kierunku nosa ). – Świeciło
piękne, wiosenne słońce. ,, To już prawdziwa wiosna’’ – zawołał miś. ,, Pójdę na spacer, poszukam moich
przyjaciół.” Miś Kłapouszek maszerował i nucił piosenkę ( la – la – la – unosimy i mocno ,, przyklejamy’’
język za górnymi ząbkami. ).Na drzewach wesoło świergotały ptaszki ( fiju – fiju , ćwir- ćwir), a nad polami
fruwały wrony ( kra – kra –kra). Dookoła zaczynała zielenić się trawka i pojawiały się pierwsze wiosenne
kwiaty. Jak pięknie pachną – zawołał Miś ( głęboki wdech noskiem i długi wydech buzią). Nad stawem
misio spotkał żabki ( kum – kum kum, rech- rech – rech –rech ), na polanie ujrzał swojego przyjacielakonika (kląskanie). Cześć koniku!’ - zawołał Miś i uśmiechnął się (szeroki uśmiech.). Witaj misiu ( iiihaaiiihaa) – 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.
3. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne.
Temat: Zabawy doskonalące koordynację ruchową i czucie przestrzenne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu – 2 min.; Krążenia ramion w przód; Krążenia ramion w tył;
Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę; Skrętoskłony - po 5 razy na stronę.
Przybory: poduszki/woreczki

Ćwiczenia:
1.Pozycja stojąca. Głowa wyciągnięta w górę. Ręce w
pozycji „skrzydełek”. Poduszka/woreczek na głowie.
Utrzymaj pozycję 510 sekund.
Trudniejsze warianty:
- ugięcie i wyprost
nóg,
- marsz.
2.Klęk prosty na dwóch poduszkach. Głowa wyciągnięta w
górę. Ręce w „skrzydełka”. Woreczek lub trzecia
poduszka na głowie.

5.Pozycja stojąca. Poduszki na podłodze w jednej linii w
odległości ok. 30 cm od siebie.
Maszeruj po poduszkach.
Warianty:
-marsz z wysokim
unoszeniem kolan
-marsz krokiem
dostawnym.
6.Pozycja stojąca obunóż na poduszce. Skłon w przód z
dotknięciem dłońmi podłogi.

Utrzymaj pozycję 5-10 sekund.
Uwaga:
Stopy znajdują się nad podłogą.

3.Pozycja stojąca na dwóch poduszkach. Głowa
wyciągnięta w górę. Ręce w „skrzydełka”.

7.Klęk prosty jednonóż na poduszce. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok.

Utrzymaj pozycję 5-10
sekund.
Trudniejszy wariant:
-ugnij i wyprostuj nogi

4.Ćwiczenie jw. na jednej poduszce

Ćwiczenie oddechowe: nadmuchiwanie balonika.

4.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
TEMAT DNIA : ROLA OWADÓW W ZAPYLANIU KWIATÓW
DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
NIECH DZIECI ZAPISZĄ DATĘ I TEMAT W ZESZYCIE.

OMÓWCIE Z DZIEĆMI JAK WYGLĄDA WIOSENNY SAD , JAKIEGO KOLORU SĄ KWIATY DRZEW OWOCOWYCH
(UTRWALANIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ).

ZADAJ DZIECKU PYTANIE :
- CZEGO NIE MOŻEMY POCZUĆ , OGLĄDAJĄC TYLKO ZDJĘCIA ?
- CZEGO NIE MOŻEMY USŁYSZEĆ?
-DLACZEGO PSZCZOŁY I INNE OWADY TAK CHĘTNIE PRZYLATUJĄ DO SADU?

ZADANIE DLA DOMINIKA :
WYSZUKAJ W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ CO OZNACZA SŁOWO – ZAPYLENIE?
ZAPISZ W ZESZYCIE WYTŁUMACZENIE POJĘCIA.
5. 5, 6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
WSPOLNIE Z RODZICAMI OBEJRZYJCIE FILMIK EDUKACYJNY NA YOU TUBE,,ROLA OWADÓW W ZAPYLANIU
KWIATÓW’’
https://youtu.be/Obbk-ApuTvA

CZWARTEK 15.04.2021r
TEMAT : JAK KWIAT ZMIENIA SIĘ W OWOC?
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
OBEJRZYJCIE WSPÓLNIE FILMIK EDUKACYJNY NA YOU TUBE,,OD KWIATU DO OWOCU’’. OMÓWCIE.
https://youtu.be/pcMM8SiOIDg

2.WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne Temat: Pokonywanie zwinnościowego toru przeszkód.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.

Rozgrzewka:
Bieg w miejscu 2 min.
Krążenia ramionami w przód i tył.
Krążenia biodrami.
Skrętoskłony.

Ćw. na
1. Dziecko wykonuje przeskoki. Szarfy (hulatorze
hopy) ustawione w odległości 20-30 cm
przeszkód

5.Dziecko chodzi na czworakach,
popychając piłkę głową.

Dziecko
wykonuje 6-8
powtórzeń
każdego
ćwiczenia w 3
seriach.

4. Dziecko przechodzi po linii lub
sznurku stara się utrzymać równowagę.
2. Dziecko

wykonuje slalom na czworakach.

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

5. Dziecko przechodzi pod laseczką
gimnastyczną (kijkiem).

6. Dziecko przeskakuje nad laseczką
4. Dziecko w podporze tyłem porusza się po
pokoju, starając się utrzymać piłkę na brzuchu. gimnastyczną (kijkiem).

Drodzy Rodzice, tor przeszkód można zmodyfikować wg inwencji dzieci i warunków domowych. Dzieci mogą
przechodzić slalomem między różnymi przedmiotami, czołgać się pod krzesłami, skakać obunóż i na jednej nodze,
przenosić butelki lub piłki z miejsca na miejsce itp.

3.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
W OPARCIU O ZDJĘCIE OMÓW Z DZIECKIEM RYSUNEK BUDOWY KWIATU.

DZIECKO WSKAZUJE POSZCZEGÓLNE ELEMENTY KWIATU- NAZYWA, POWTARZA, WSKAZUJE.
OMÓW Z DZIECKIEM PROCES ZAPYLANIA KWIATÓW:

ZAPISZCIE ZDANIA W ZESZYCIE.
1.OWADY LATAJĄ NAD KWIATAMI.
2. SIADAJĄ NA KWIATY.
2. ZBIERAJĄ NEKTAR I PRZENOSZĄ PYŁEK NA RÓZNE KWIATY.
3.W TEN SPOSÓB ZAPYLAJĄ JE.

4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
KWIATY MOGĄ BYĆ ZAPYLANE PRZEZ : WIATR I OWADY ZBIERAJĄCE NEKTAR.

OWADY TE TO:
- BIEDRONKA

- PSZCZOŁA

- TRZMIEL

- MOTYL

- MUCHA

DOMINIK PRZEPISUJE DO ZESZYTU INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPYLANIA KWIATÓW (PROCES ZAPYLANIA KWIATÓW,
NAZWY OWADÓW )
ZUZANNA, MAJA, WERONIKA, WIKTORIA ,JULIA
ODWZOROWUJĄ , PISZĄ SAMODZIELNIE NAZWY OWADÓW:

PSZCZOŁA TRZMIEL MOTYL MUCHA BIEDRONKA

5. 5, 6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
WYKONAJCIE WSPÓLNIE BIEDRONKĘ. POTRZEBNE BĘDĄ : PAPIEROWY TALERZYK, WYCINANKI LUB FARBKI
PLAKATOWE, NOŻYCZKI, KLEJ.MILEJ ZABAWY. ZRÓB ZDJĘCIE.

PIĄTEK 16.04.2021 r
TEMAT: WIOSENNE PRACE W SADZIE
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU.
NA PODSTAWIE ILUSTRACJI NIECH UCZEŃ OPOWIE O WIOSENNYCH PRACACH W SADZIE . JAKIE PORZĄDKI ROBIMY
W SADZIE WIOSNĄ.POMOGĄ WAM TE OBRAZKI. ZAPISZCIE W ZESZYCIE.

(MALOWANIE PNIA DRZEW OWOCOWYCH, PRZYCINANIE GAŁĘZI, EKOLOGICZNE OPRYSKIWANIE DRZEW,
ŚCIÓŁKOWANIE PODŁOŻA- OGRANICZY TO WZROST CHWASTÓW, NAWOŻENIE).

ZADANIE DLA DOMINIKA
ROZWIĄŻ DZIAŁANIA SPOSOBEM PISEMNYM.

ZADANIE DLA MAI, JULKI, WRONIKI, WIKTORII
POLICZ I ZAZNACZ ILE JEST OWADÓW NA ZDJĘCIU:

ZADANIE DLA ZUZI
OBLICZ I POKOLORUJ OBRAZEK WEDŁUG KODU (DODAWAJ I ODEJMUJ NA LICZYDLE, KREDKACH)

2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
NIECH DZIECKO ODPOWIE NA PYTANIE :
JAKIE NARZĘDZIA BĘDĄ NAM POTRZEBNE DO WYKONYWANIA TYCH PRAC ?
(TACZKA, ŁOPATA, GRABIE , PĘDZEL , WIADRO, SEKATOR).

POMOGĄ WAM TE OBRAZKI:

NIECH UCZEŃ NARYSUJE LUB WYTNIE I WKLEI DO ZESZYTU NARZĘDZIA OGRODNICZE, NAZWIE JE I PODPISZE.

NIECH DZIECKO OPOWIE DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TE NARZĘDZIA.

3. 3, 4, 5 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
ROZETNIJ I UŁÓŻ OBRAZEK.DLA UCZNIÓW , KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DRUKARKI – NARYSUJ : KONEWKĘ, ŁOPATĘ I
GRABIE.

6.KÓŁKO PLASTYCZNE

KOŁKO PLASTYCZNE piątek 16.04.2021r.
Temat zajęć: Wiosenny ogród tulipanów.
Potrzebne materiały: biała kartka papieru, kolorowe kartki papieru lub wycinanki nożyczki, klej, kredki lub
mazaki, ołówek.
Rodzicu przeczytaj informacje i polecenie.
Tulipany to bardzo chętnie sadzone rośliny cebulowe. Na świecie istnieje 150 tysięcy odmian uprawianych
tulipanów. Kwitną od marca do maja. Skala kolorów jest bardzo bogata, są kwiaty białe, żółte, różowe,
czerwone i fioletowe oraz w najróżniejszych odcieniach tych kolorów. Nie ma tylko tulipanów o czysto
niebieskim kolorze. Niektóre kwiaty tulipanów lub ich części są prawie czarne. Tulipany są jednokolorowe i
wielobarwne o pojedynczych lub pełnych kwiatach.
Oglądnij zdjęcia tulipanów, nazwij i wskaż kolory.

WZÓR
Na kolorowych kartkach lub wycinankach narysuj tak jak potrafisz sześć kwiatów tulipanów, każdy innego
koloru. Możesz skorzystać z zamieszczonego wyżej wzoru. Wytnij kwiaty po liniach. Ostrożnie posługuj się
nożyczkami. Naklej kwiaty na kartce, dorysuj odpowiednim kolorem, mazakami lub kredkami łodygi i liście.
Niech to będzie twoja samodzielna praca. Aby rysunek był pełniejszy domaluj trawę a nad tulipanami
kolorowe motyle, pszczoły lub biedronki.
Po wykonaniu pracy poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zdjęcia, prześlijcie je do wychowawcy.
Pamiętaj aby posprzątać po skończonej pracy.
A. Bujalska

TERAPIE:
Terapia ruchowa – ŚRODA: Maja K, Weronika P. PIĄTEK: Wiktoria L.
TEMAT: Rzuty woreczkami do celu.
Przyrządy i przybory: woreczek, krążek, miska, piłeczka
Drodzy Rodzice proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w obecności
rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów, mięśni, skóry, stany bólowe),
wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie w godzinach popołudniowych lub
wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie
ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować
postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia bezpieczeństwo.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony jest przez
rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Rzuty woreczka w górę. Dziecko
w siadzie skrzyżnym (po turecku).
Rzuca worek w górę i stara się złapać.
-jedna ręka – prawa, lewa
-PR rzuca LR łapie i zmiana
-przed złapaniem klaszcze w dłonie
(1,2,3 razy)

Ćw. 2 Podrzucanie woreczka na krążku
(talerz plastikowy). Dziecko w siadzie
skrzyżnym trzyma krążek w RR a na
nim woreczek. Podrzuca woreczek w
górę i stara się złapać na krążek

Ćw.3 Rzuty woreczka do miseczki.
Odległość 2-3 metrów
Jedna ręka – na zmianę - prawa ,lewa

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy.
Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą
woreczek i stara się wycelować w tarczę

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę.
Dziecko w siadzie podpartym trzyma
woreczek stopa i stara się rzucić jak
najwyżej.

Ćw.6 Podrzut woreczka głową. Dziecko
stoi z woreczkiem na głowie. Wykonuje
wyskok w górę i stara się złapać
zrzucony woreczek w ręce. (można
ustawić miseczkę i trafiać do miski)

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Julia Z./ Wiktoria l.
13.04.2021 rewalidacja indywidualna
Temat: Zabawa w sklep. Zakupy cz.I.
Drogi Rodzicu!
Dzisiaj proponuję Wam zabawę w sklep. Proszę przygotować kilka gazetek reklamujących artykuły w wybranych marketach.
Przygotujcie nożyczki, ołówek, długopis, 5 kartek bloku rysunkowego A-4 i klej. Wybierzcie gazetkę z ulubionego marketu.
Nazwijcie market, w którym będziecie robić zakupy np. KUFLAND, ALDI czy inny. Dzisiejsze zajęcia będą dotyczyły działu z
artykułami spożywczymi.
Zadania:
1.
2.

Powtórzcie kilka razy nazwę działu: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.
Poszukajcie stronek dotyczących tego działu a następnie nazwijcie stanowiska w tym sklepie:

- WARZYWA I OWOCE,
- MIĘSO I WĘDLINY,
- PIECZYWO,
- NAPOJE,
- NABIAŁ.
3. Powtórzcie kilka razy nazwy tych stanowisk.
4. Nazwijcie artykuły sprzedawane na poszczególnych stanowiskach odpowiadając na pytanie: Co możemy kupić na stanowisku
WARZYWA I OWOCE?, Co możemy kupić na stanowisku MIĘSO I WĘDLINY? I tak samo z pozostałymi stanowiskami.
5. Wytnijcie wszystkie wymienione artykuły. Pomieszajcie.
6. Rodzic ołówkiem na każdej kartce wielkimi drukowanymi literami pisze nazwę stanowiska w sklepie. Przykład:
WARZYWA I OWOCE

MIĘSO I WĘDLINY

7. Dziecko długopisem poprawia po śladzie nazwy stoisk.
8. Uporządkujcie i wklejcie artykuły na odpowiednich kartkach.
9. Zachowajcie kartki na następne zajęcia.
Dziękuję za wykonane zadanie i poproszę o wysłanie zdjęcia gotowej pracy.

Maja K., Julia Z., Zuzia Cz.
13.04.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Święta – Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Maju/Julio/ Zuziu, wskaż obrazki, które związane są ze świętami
wielkanocnymi, a które z Bożym Narodzeniem. Pamiętaj, że Wielkanoc obchodzimy wiosną, a Boże Narodzenie zimą.
Opowiedz, co robią dzieci i ich rodzice.

Zajęcia z pedagogiem – Dominik Sz. (13.04.2021 – wtorek)
Bardzo proszę o pomoc Dominikowi w odczytaniu polecenia i wsparcie przy wykonaniu zadania.

Dominik wytnij poszczególne prostokąty znajdujące się poniżej z arkuszy 1a i 1b oraz 2a i 2b. Twoim
zadaniem jest ułożenie w pary elementy w ten sposób, aby do każdej sytuacji została dobrana właściwa
postać.
Na całość ćwiczenia składają się dwa arkusze:
- arkusz A - przedstawia cztery sytuacje, do których należy dopasować odpowiednie postacie z arkusza B,
- arkusz B - zawiera wizerunki czterech postaci, które np. dzięki odpowiedniemu ubraniu czy emocji
wyrażonej w pozycji ciała i gestach pasują wyłącznie do jednej sytuacji z arkusza A.

ARKUSZ 1A

ARKUSZ 1B

ARKUSZ 2B

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Dominik Sz.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej, podziel je na
sylaby i głoski. Czerwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR
OGÓREK

PO-MI-DOR
O-GÓ-REK

P O M I D O R
O G Ó R E K

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj etykiety , dopasuj je do kanapki i przyklej obok
warzywa na obrazku.

POMIDOR

SZCZYPIOR

RZODKIEWKA

OGÓREK
SAŁATA

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Dominik Sz.
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki,
odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby i głoski. Czerwoną
kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR

PO-MI-DOR

P O M I D O R

OGÓREK

O-GÓ-REK

O G Ó R E K

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Wiktoria L.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie .
Popatrz na obrazek i pokaż.

SAŁATĘ

POMIDORA

OGÓRKA

RZODKIEWKĘ

SZCZYPIOR

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa i zadawaj pytania:
- co to jest? Odpowiedź- To jest …..
-jaki ma kolor? Odpowiedź - Ma kolor….
2 Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności
siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego.
Zapisz po śladzie cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Wiktoria L.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku etykiety z nazwami nowalijek. Dziecko odszukuje na obrazku
nowalijkę , powtarza jej nazwę 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 ZIELONY
A ZIMĄ W SŁOIKU
LEŻY KISZONY.

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

……………………

……………………….

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Maja K.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie .
Popatrz na obrazek i pokaż.

SAŁATĘ

POMIDORA

OGÓRKA

RZODKIEWKĘ

SZCZYPIOR

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa i zadawaj pytania:
- co to jest? Odpowiedź- To jest …..
-jaki ma kolor? Odpowiedź - Ma kolor….
2.

Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności
siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego.

Napisz po śladzie cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Maja K.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku etykiety z nazwami nowalijek. Dziecko odszukuje na obrazku
nowalijkę , powtarza jej nazwę 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 ZIELONY
A ZIMĄ W SŁOIKU
LEŻY KISZONY.

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

……………………

……………………….

12.04.2021

Psycholog

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Julii. W zadaniu znajdziesz ilustracje z
różnymi sytuacjami, ich opisem oraz obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, na kolejnej stronie
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 Julii 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.”

Wiktoria L. czwartek
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!

Weronika P. czwartek
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.

Maja K. piątek
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!

Zuzanna Cz.- Piątek

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

Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów. Byłoby wspaniale, gdyby
zabawy językowe były codziennością - to dobre przygotowanie do sprawnej mowy!

Julia Z. Piątek
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.

