07-09.04.2021r.
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Wiosna w domu i ogrodzie
Środa 07.04.2021 r.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Wypadek- układamy plan wydarzeń.
Zadanie dla Julii i Maksymiliana
• Obejrzyj ilustracje i powiedz co się wydarzyło.
• Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności.
LEKARZ BADA CHŁOPCA.
PRZEWRACA SIĘ.
CHŁOPIEC SKACZE PO SCHODACH.
POGOTOWIE RATUNKOWE ZABIERA OLKA DO SZPITALA.

Zadanie dla Wojtka
Proszę przeczytać synowi polecenie. Dziękuję.
• Obejrzyj ilustracje i powiedz co się wydarzyło?

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Tworzymy czasowniki w liczbie mnogiej.
Zadanie dla Julii i Maksymiliana
• Utwórz wyrazy według podanego wzoru:
Skacze- skaczemy
Leży –leżymy
Płaczechorujegorączkujeczujekrzyczypiszejeśmieje sięZadanie dla Wojtka.
Proszę przeczytać synowi wyrazy. Które wyrazy nie pasują do przedstawionego wydarzenia?
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Jak spędziłem Święta Wielkanocne?
Drodzy rodzice,
mam nadzieję, że radośnie i w zdrowiu przeżyliśmy wszyscy kolejne Święta Wielkanocne
w czasie pandemii. W szkole zawsze podsumowujemy ten czas spędzony z naszymi rodzinami.
Proszę, aby Wasze dzieci przypomniały sobie:
- Jak pomogły w przygotowaniach?
- Jakie potrawy i wypieki były na waszych stołach wielkanocnych?
- Jakimi technikami ozdabialiście pisanki?
- Jakie zwyczaje wielkanocne kultywujecie w Waszych rodzinach?
Zadzwonię do każdego z uczniów i porozmawiamy o tym.
Dziękuję bardzo za nadesłane filmiki i zdjęcia- pięknie pracowaliście w ubiegłym tygodniu.
Czekam na następne.

Zadanie
Co nie pasuje? ( skreśl obrazek, który nie pasuje)
a/ Do koszyczka ze święconką nie wkładamy:

b/ Tradycyjne ciasta wielkanocne to:

c/ Wielkanocne zwyczaje to:

MALOWANIE PISANEK

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM

ŚMINGUS DYNGUS

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
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

Uwagi

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

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.)
Wykonujemy 810 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

Ćw.2 Jw. z woreczkami.

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

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

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.

TERAPIE:
Zajęcia z pedagogiem – Wojciech G. (07.04.2021 – środa)

Bardzo proszę odczytać Wojtkowi polecenie i pomóc w wypełnieniu karty pracy. Dziękuję.
Wojtek określ podobieństwa i różnice pomiędzy Tobą a pozostałymi osobami z twojej rodziny (mama, brat,
siostra). To, co różne i to, co wspólne, można oznaczyć dowolnym znaczkiem (na przykład krzyżykiem)
w przygotowanym okienku.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM- Julia R.
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, poniżej 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.”
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.

Czwartek 08.04.2021 r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Pielęgnacja rozsady warzyw i ziół
Kochani, rodzice i uczniowie
wysialiśmy w klasie nasiona pomidorków koktajlowych, bazylii, rzeżuchy, mamy też uprawę szczypiorku
oraz natki warzyw korzeniowych pietruszki i selera.
Szczypiorek systematycznie wykorzystywaliście do swoich potraw jako zadania domowe
( jajecznicy i kanapek), rzeżucha ozdobiła Wasze stoły wielkanocne- możecie ją wykorzystać do twarożku,
sałatki lub na kanapki.
Wysiane pomidorki podlewaliście i z nasionek urosły już spore roślinki. Robiliśmy to podobnie jak na
zdjęciach poniżej. Czas, aby je przesadzić do większych doniczek (rysunki 5 i 6). Zrobimy to po powrocie
do szkoły, ale już teraz możecie zapoznać się jak to zrobić.
Może wspólnie z mamą wysiejecie w domu nasiona kwiatów lub warzyw. Jak to zrobić pokazują zdjęcia
poniżej.
Obejrzyjcie też w Internecie filmiki instruktażowe- wystarczy na you tube wpisać przykładowe tytuły:
- ROZSADA POMIDORA- KROK PO KROKU
- ROZSADA POMIDORA- OD NASIONKA DO GOTOWEJ SADZONKI
Krok po kroku- domowa uprawa pomidorków:

Zadania dla uczniów:
1/ Zadbajcie o rośliny w swoim domu i w ogrodzie. Podlewajcie je systematycznie. Liście kwiatów
doniczkowych należy oczyszczać z kurzu ( można je zraszać lub jeśli są duże wycierać delikatnie
ściereczką). Jeśli rozrosły się w doniczkach, wspólnie z mama przesadźcie je- wiosna to najlepszy na to
czas.
2/ Przygotujcie swoją domową uprawę szczypiorku wsadzając do doniczki z ziemią cebule tak jak to
zrobiliśmy w szkole.
PAMIĘTAJCIE TEŻ O CODZIENNYM POMAGANIU W DOMU!

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Przyrządy i przybory: kocyk, 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; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
przemachy RR – naprzemiennie; przemachy RR – równoczesne ; krążenia bioder; skrętoskłony

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion w
szerokim rozstawieniu rąk

Ćw.2 Podpór leżąc przodem ugięcia ramion w
wąskim rozstawieniu rąk

Ćw.3 Leżenie przodem RR w bok. Równoczesne
unoszenie rak i nóg.

Ćw.4 Leżenie przodem – unoszenie nóg wraz z
piłką.

Ćw.5 Leżenie bokiem – unosimy wyprostowana
nogę. PN i LN.

Ćw.6 Pozycja stojąca ręce na biodrach.
Wykonujemy wykrok - LN, PN.

Ćw.7 Leżnie tyłem – krzyżujemy naprzemiennie
nogi w pionie

Ćw.8 Leżnie tyłem – krzyżujemy naprzemiennie
nogi w poziomie

Ćw.9 Klęk podparty – unosimy jedną z kończyn
dolnych .PN i LN

Ćw.10 Leżenie tyłem z ugiętymi nogami. Unosimy
jak najwyżej miednicę.

Stefaniak T. – Atlas ćwiczeń siłowych

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

Wykonujemy 6 8 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

RR – ramiona
PN – prawa noga
LN- lewa noga

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
Temat: Co kupujemy w aptece?
Zadanie dla Julii i Maksymiliana
• Co kupujemy w aptece? Ułóż dwa zdania, korzystając z podanych poniżej wyrazów.
na receptę • środki opatrunkowe • zioła • witaminy • leki przepisane przez lekarza
Zadanie dla Wojtka
• Powiedz, co możemy kupić w aptece? Proszę wcześniej przeczytać synowi powyższe wyrazy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Temat: Co kupujemy w aptece?
Zadanie dla Julii i Maksymiliana
• Podziel nazwy przedmiotów na sylaby.
• Podpisz rysunki.

Zadanie dla Wojtka
Podziel nazwy przedmiotów na sylaby. Proszę podać synowi nazwę każdego przedmiotu i poprosić żeby
podzielił wyrazy na sylaby.

Zajęcia z pedagogiem – Maksymilian J. (08.04.2021 – czwartek)

Maks 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 2A

ARKUSZ 2B

Maks, kolejne zadanie do wykonania.
1. Uporządkuj obrazki według właściwej kolejności zdarzeń.
2. Opowiedz mamie całą historyjkę.
3. Wymyśl tytuł tej historyjki.

REWALIDACJA – Julia R.
Rodzice
Bardzo proszę, aby Julia samodzielnie przeczytała treść zadania i powiedziała Państwu, czy zrozumiała co
ma zrobić a następnie samodzielnie je wykonała. Jest to ważna część tych zajęć – technika czytania
i czytanie ze zrozumieniem. Celem proponowanych zajęciach jest ćwiczenie rozumienia złożonego
i orientacji przestrzennej. Efekt realizacji, czyli wykonaną pracę, proszę zachować.

Zadanie 1.
Przygotuj kartkę papieru oraz kolorowe kredki albo mazaki. Wykonaj po kolei
wszystkie polecenia.
1.
2.
3.
4.
5.

Na środku kartki narysuj duży, brązowy stół.
Pod stołem narysuj swojego kotka Gangusa.
Z prawej strony stołu narysuj niebieski kosz na śmieci.
Na stole narysuj koszyczek wielkanocny a w nim cztery pisanki.
Z lewej strony stołu narysuj wazon z palmą wielkanocną.

Rysunek zachowaj. Pokażesz mi go po powrocie do szkoły.
Powodzenia 
Piątek, 09.04.2021r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Temat: Wieniec pisankowy – papierowe ozdoby wielkanocne.
To fajny pomysł na piękny i własnoręcznie zrobiony wieniec wielkanocny, który będzie ozdobą naszego
domu.
Potrzebne będą:

Karton z odzysku, czyli po jakiejś przesyłce

Kolorowy papier

Papier we wzorki

Klej do papieru

Piórka, kuleczki, taśma materiałowa na kokardę

Ozdobna taśma kolorowa do ozdabiania kartonowych pisanek
Wojciech G. będzie doklejał elementy ozdobne na jajka, oraz mocował elementy na wieńcu
oraz kolorował pozostałe elementy według własnego uznania.
Poniżej przedstawiam zdjęcia jak wykonać krok po kroku wieniec wielkanocny (rozmiar dowolny):

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i szczere chęci.
Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Kubalewski

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:
Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.
Drodzy rodzice i uczniowie,
Wiosna to intensywny czas budzącej się do życia przyrody. Zachęcam Was, abyście wspólnie spędzali czas
na łonie przyrody i w Waszych ogródkach, gdy tylko pogoda na to pozwala.
Wiosenne prace w ogrodzie przedstawia obrazek poniżej.
1/ Zadaniem Wojtka jest odpowiedzenie na pytania: co robią osoby przedstawione na obrazku, jak nazywają
się narzędzia, których używają, jaka panuje pogoda.

Zadanie dla Julii i Maksymiliana
Przyjrzyjcie się obrazkowi i dokończcie zdanie, opisując co widzicie na obrazku:
Wiosną w ogrodzie ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2/ Przeczytajcie napisy w tabelce, wytnijcie je i dopasujcie do właściwych zdjęć.
Mamę Wojtka proszę o odczytanie napisów synowi. Karty pracy zachowajcie do oceny w szkole lub zróbcie
zdjęcia i przyślijcie mi.

GRABIENIE LIŚCI

SADZENIE KWIATÓW

PRZYCINANIE
SUCHYCH ROŚLIN

WYSIEWANIE
NASION
PLEWIENIE I
SPULCHNIANIE ZIEMI

Przedstawione prace możecie wykonać w swoich ogródkach lub w ogrodzie babci.
Życzę Wam wspaniałej zabawy i pięknej pogody.

