19-23.04.2021r. Temat ośrodka tygodnia: Ziemia moją planetą- Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Poniedziałek 19.04.2021r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Temat: Ziemia moją planetą- plakat
Informacja dla rodziców:
Proszę rodziców, aby dopilnowali, by uczniowie przeczytali ze zrozumieniem polecenia i wykonali plakat
promujący Międzynarodowy Dzień Ziemi.
22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Coroczne akcje w tym okresie mają za zadanie
promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.
Zadanie 1.
Proszę dopilnujcie, aby uczniowie odnaleźli na you tube film pt. Dzień Ziemi- prezentacja dla dzieci
https://panimonia.pl., który w bardzo przystępny sposób obrazuje zagadnienia promujące zachowania proekologiczne.

Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu ZIEMIA MOJĄ PLANETĄ- oto przykład takiej pracy, wy
namalujcie według własnego pomysłu.

Technika i rozmiar pracy dowolny- można namalować farbami, zrobić wyklejankę z wycinków czasopism.
Jeśli Wojtek lub inny uczeń będą mieli problem z tym zadaniem możecie pomalować gotowy rysunek
zamieszczony poniżej.
Wykonane prace zachowajcie do oceny po powrocie do szkoły- ocenimy je i wywiesimy na gazetce
w klasie.
Dziękuję rodzicom za współpracę- B. Góra

RELIGIA
Temat: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie
Uciszenie burzy
Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego
królestwie. Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych
uczynków. Pewnego razu, kiedy byli nad jeziorem i wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do
swoich uczniów: – Popłyńmy łodzią na drugi brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi
i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było tak wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus
był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął. Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne,
zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe. Uczniowie Jezusa bardzo się przestraszyli. Byli
pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: – Zbudź się! Ratuj nas, bo toniemy! Jezus
wstał i powiedział do burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na jeziorze nie było już
wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego się boicie? Uczniowie byli bardzo zdumieni.
Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który
może wszystko.
Zaśpiewajcie piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi
czynić nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je
czynić tylko Bóg.
Zadanie
W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w
naszym życiu.
Zastanówcie się czy w Waszym życiu doświadczyliście jakiegoś cudu. Porozmawiajcie o tym z rodzicami i
narysujcie to. Zdjęcia z wykonanej pracy proszę przesłać wychowawcy, a pracę proszę przynieść na lekcje
religii po zakończeniu zdalnego nauczania.
KÓŁKO TECHNICZNE
Temat: Moje pierwsze akwarium w słoiku
Zobaczcie jaka wspaniała zabawa! Akwarium jak prawdziwe – błękitna woda, wodne rośliny, kamyki,
muszelki i nawet złota rybka!
Co potrzebujesz, żeby zrobić akwarium w słoiku:
– oczywiście słoik!
– woda (możesz także kupić glicerynę)
– niebieska farbka lub barwnik spożywczy
– kamyczki
– muszelki
– rybka/rybki
– opcjonalnie – brokat
Jak zrobić akwarium w słoiku:
Na dnie słoika układamy warstwę kamyczków i muszelki.
Możemy wrzucić też większe kamyki, żeby nabrało efektu.
Rybka może być zrobiona przez was według waszego
indywidualnego pomysłu. Barwimy wodę odrobiną niebieskiej farbki. Zamiast samej wody możemy naleć
do słoika mieszankę wody i gliceryny. Wtedy możemy wsypać do słoika trochę brokatu – będzie to
dodatkowa urocza atrakcja. Gdy w słoiku będzie gliceryna, brokat będzie opadał na dno wolniej.
Wesołej zabawy!

TERAPIE:
EEG- rewalidacja Wojciech G.
K.O.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie
Odczytaj sylaby , połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu.

JA- BŁO-NIE

WI-ŚNIE

GRU-SZE

ŚLI-WY

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab.

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

E-MU

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REWALIDACJA- Wojciech G. i Julia R.
Prowadzący: p. K. Kopczyńska
Polecenie:
Julia dorysuj drugą połowę do czterech obrazków. Zaznacz chmury od najmniejszej do największej wpisując
w środek liczby od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejsza chmurę.
Wojtku, wytnij i dopasuj odpowiedni rysunek. Pokoloruj na niebiesko największą chmurę.
Karty pracy proszę zachować lub wkleić do zeszytu. Zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

Wtorek 20.04.21r.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Jestem Polakiem
Zadanie dla Julii i Maksymiliana
• Przeczytaj zdania.
JESTEM POLAKIEM.
MOJA OJCZYZNA NAZYWA SIĘ POLSKA.
POLSKIM HYMNEM NARODOWYM JEST MAZUREK DĄBROWSKIEGO.
KOLAORAMI POLSKIEJ FLAGI SĄ BIEL I CZERWIEŃ.
GODŁEM POLSKI JEST ORZEŁ BIAŁY.
STOLICĄ POLSKI JEST WARSZAWA.
POLACY MÓWIĄ JĘZYKIEM POLSKIM.
• Uzupełnij poniższe zdania.
Pomogą ci następujące wyrazy:
POLSKA • MAZUREK DĄBROWSKIEGO • BIEL I CZERWIEŃ • ORZEŁ BIAŁY •
WARSZAWA • POLSKIM
JESTEM …………………………
MOJA OJCZYZNA NAZYWA SIĘ …………………………….
POLSKIM HYMNEM NARODOWYM JEST ………………………………………………..
KOLAORAMI POLSKIEJ FLAGI SĄ …………………………………………………..
GODŁEM POLSKI JEST …………………………………………………
STOLICĄ POLSKI JEST ……………………………………………………………….
POLACY MÓWIĄ JĘZYKIEM ……………………………………………………………..
Proszę, aby mama Wojtka przeczytała synowi uzupełnione zdania. Dziękuję.
Zadanie dla Wojtka. Proszę przeczytać synowi pytania. Dziękuję.
• Jak nazywa się nasza Ojczyzna.
• Jaki ptak jest Godłem Polski?
• Pokaż na mapie Polski naszą stolicę- Warszawę.
Miłej pracy!
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: kocyk
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw. 1 Marsz po wyznaczonej linii przodem – dystans 4-5 m.

Wykonujemy 46 powtórzeń
każdego
ćwiczenia.

Ćw.2 Marsz po wyznaczonej linii tyłem– dystans 4-5 m.

Ćw.3 Odwrócona litera „Y” – Dziecko staje kończyną dolną na środku linii łączącej poszczególne ramiona
litery „Y ” i wykonuje drugą kończyną dolną ruch na możliwie maksymalną odległość do poszczególnych
ramion litery „Y”. LN i PN.

Ćw.4 „Gwiazdka” – dziecko staje jedną kończyną na środku czterech linii wyznaczających gwiazdkę.
Wykonuje drugą kończyną dolną na możliwe maksymalną odległość do poszczególnych wierzchołków
gwiazdki. LN i PN.

Ćw.5 Ćwiczenie oddechowe
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma piórko w dłoniach. Silnie zaczyna dmuchać na piórko ,aby to
utrzymywało się jak najdłużej w powietrzu.

Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji – W. Stryła; A.M.Pogorzała

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Temat: Dlaczego warto angażować młodzież w prace w ogrodzie?
Zachęcanie młodzieży do prac w ogrodzie, tak jak i do innych obowiązków ma wiele zalet. Poza
sumiennością uczy również obcowania z przyrodą i docenienia otaczającego świata. Ma to również wymiar
rodzinny, ponieważ można coś robić razem. Lista powodów dla których warto angażować dzieci do prac w
ogródku jest długa. Co więcej, jeśli mieszka się w bloku to można swoje pociechy zachęcić też do
pielęgnowania roślinności na balkonie.

Zadaniem waszym będzie zadbanie (tak jak potraficie) o wasze roślinki na balkonie. Podpowiadam, że
można zmienić im ziemię, powyrywać chwasty, podlać, bądź przyciąć itp.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Temat: Recykling- zasady segregacji śmieci
Instrukcje dla rodziców i uczniów:
Zadaniem Julii i Maksymiliana jest uważne, głośne przeczytanie wiadomości i poleceń do zadań. Mamę
Wojtka proszę o przeczytanie synowi tekstu i pomoc w wykonywaniu zadań.
Rodziców proszę o sprawdzenie, czy uczniowie dobrze zrozumieli polecenia.
Następnym zadaniem jest wykonanie tematycznych kart pracy.
Wykonane zadania zachowajcie – ocenimy je po powrocie do szkoły.
Zadanie 1
Przeczytajcie uważnie znaczenie słowa RECYKLING, a następnie wykonajcie zadanie związane z
powtórnym wykorzystaniem zużytego papieru. Pamiętajcie o codzienny oszczędzaniu wody, prądu,
segregacji odpadów i nie śmiecenie w przestrzeni publicznej.
Recykling jest powtórnym wykorzystywaniem odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. Jest to
jedna z form ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż
naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
czasopisma

fabryka
papieru

śmieci
makulatura
niesegregowane

las

zużyte
gazety

papier

Zadanie 2 dla Julii i Maksymiliana

Zadanie dla Wojtka
Mamę proszę o odczytanie synowi treści z karty pracy i pomoc w jej wypełnieniu.

Zadanie 3
Przeczytajcie polecenia na kolejnych kartach pracy i wykonajcie je. Mamę Wojtka proszę o wsparcie syna i
wyjaśnienie na czym polega zadanie.

Rodzicom dziękuję za współpracę, pozdrawiam wszystkich - B. Góra.

Terapie:
EEG- rewalidacja- Julia R.
K.O.
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie
wszystkich samogłosek I zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać.
Odpowiedzcie na pytania poniżej.

WIO-SNA W SA-DZIE.
JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
Pytania:
Co kwitnie w sadzie wiosną?
Jakie mamy drzewa owocowe?
Jakie mamy krzewy owocowe?

REWALIDACJA – Julia R. i Wojciech G.
Prowadzący: p. K. Kopczyńska
Polecenie: Spójrz na plakat poniżej a następnie narysuj
wodę.

, tam gdzie dziecko oszczędniej wykorzystuje

REWALIDACJA- Wojciech G.
Prowadzący: p. M. Gruca
Drodzy Rodzice
Bardzo proszę, abyście Państwo przeczytali Wojtkowi treść zadania i nadzorowali wykonanie.

Zadanie 1.
- Wytnij kwadraty z obrazkami z tabelki 2 .
- Dopasuj obrazki w tabelce 1 – znajdź taki sam.
- Po sprawdzeniu przyklej.
- Pokoloruj gwiazdkę na zółto.
- Pokoloruj serce na czerwono.
- Kartkę zachowaj, pokażesz mi ją po powrocie do szkoły.
Powodzenia 

TABELKA 1

TABELKA 2

REWALIDACJA- Maksymilian J.
Prowadzący: p. M. Gruca
Drodzy Rodzice
Bardzo proszę, aby uczeń samodzielnie przeczytał treść zadania i powiedział Państwu, czy zrozumiał co ma zrobić i
samodzielnie wykonał te polecenia. Proszę zachować zadania i przynieść po powrocie do szkoły.

Maksiu 
Zadanie 1
Uzupełnij tabelkę wyrazami :
kwiaty, jabłko, samochód, kredki, długopis, spinacze, zeszyty, książki,
but, okno, ławki
LICZBA POJEDYŃCZA
1 Jeden…

LICZBA MNOGA
2,3,4 dwa, trzy, cztery, wiele…

Zadanie 2
Uzupełnij według wzoru:
jeden but – dwa buty
jeden chleb – dwa …………
jeden most – dwa ………….
jeden młotek - dwa ……….
jedna szklanka – dwie szklanki
jedna dziewczynka – dwie …………..
jedna gruszka – dwie ………………...
jedna miska – dwie …………………...
Zadanie 3
Oblicz i wstaw odpowiedni znak <, >, =.

15+7…..22+3
3+12…..6+14
20+18….10+28
36+14…..17+21

20-3….18-2
56-6….65-5
32-4….29-2
16-8….12-4

Środa 21.04.21r.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Kto to jest bohater?
Zadanie dla Julii i Maksymiliana.
• Kto to jest bohater? Dokończ zdanie. Wybierz odpowiednie określenia.
OFIARNY • TCHÓRZLIWY • ODWAŻNY
Bohater to człowiek…………………………………………………………………………………………
• Przeczytaj głośno ułożone zdanie.
• Uzupełnij zdania wyrazami: hymn, historii, bohaterach.
Śpiewamy ……………………………….narodowy.
Będziemy uczyć się…………………………. Polski.
Pamiętamy o polskich ………………………………….
Zadanie dla Wojtka.
• Co śpiewamy podczas uroczystości państwowych?
• Jak nazywa się postawa, którą przyjmujemy podczas śpiewania Hymnu polskiego?
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Warszawa- układamy zdania.
Zadanie dla Julii i Maksymiliana
• Wstaw brakujące litery (ść) w wyrazach. Odczytaj te wyrazy.
miło…. , niepodległo……… uroczysto……., wrogo……., wolno….., wdzięczno………, baczno……..
• Ułóż zdania. Pomogą ci poniższe wyrazy.

stolicą • duże • ulic, domów, parków, sklepów.
Warszawa jest……….. Polski.
Warszawa to………….. miasto.
W Warszawie jest wiele…………………………………..
Zadanie dla Wojtka.
• Jak nazywa się stolica Polski?
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Temat: Jak dbam o moją planetę?
Instrukcje dla rodziców:
Proszę, abyście Państwo dopilnowali, czy uczniowie poprawnie i ze zrozumieniem przeczytali polecenia,
mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi poleceń w kartach pracy i pomoc w wykonaniu zadań.
Zadania:
a/ Na obrazkach przedstawione są dobre i złe zachowania, powiedz jak ty postąpiłbyś.
Wytnij obrazki, wklej obrazki we właściwe miejsca.

b/ Na następnych obrazkach pokazane sa różne zachowania ludzi wobec otaczającej nas przyrody. Oznacz
zielonym kółkiem dobre zachowania, a czerwonym krzyżykiem skreśl złe zachowania.
Karty pracy zachowaj do oceny po powrocie do szkoły.

Zapamiętajcie i stosujcie dobre zachowania, a nigdy nie postępujcie tak jak wskazaliście na złe
postępowania.
DBAJMY WSPÓLNIE I KAŻDEGO DNIA O NASZĄ PLANETĘ!
Dziękuję Wam za Waszą systematyczną pracę- wasza wychowawczyni.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Przyrządy i przybory: kocyk; dywan
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i P;
przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder .

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1 P.w. klęk podparty (rys. a). Podciągamy lewe
kolano w kierunku głowy, głową zaś wykonujemy
skłon między ramiona (rys. b). Powracamy do pozycji
wyjściowej. Wykonujemy identyczny ruch prawą
nogą.

Ćw.4 P.w.: leżenie przodem ( na brzuchu) czoło
oparte o podłoże, złączone dłonie spoczywają na
pośladkach (rys. a). Unosimy złączone dłonie
maksymalnie w górę (rys. b).

P.w. – pozycja
wyjściowa
Ćw.2 P.W; jw.(rys. a). Podnosimy w górę prawą
nogę, prostując ją, jednocześnie unosząc w górę i w
przód, na wysokość głowy, lewą rękę (rys. b).
Powracamy do pozycji wyjściowej. Teraz
wykonujemy ten sam ruch lewą nogą i prawą ręką.

Ćw.3 PW: leżenie przodem(na brzuchu ), RR
rozłożone pod kątem prostym w stosunku do osi ciała
(rys. a). Unosimy obie wyprostowane ręce
maksymalnie w górę (rys. b).

Ćw.5 P.W: Leżenie tyłem NN ugięte w stawach
kolanowych (rys. a). Podciągamy PN, zgiętą w
kolanie, w kierunku klatki piersiowej (rys. b).
Powracamy do pozycji wyjściowej. To samo LN.

Ćw. 6 PW: jw. (rys. a). Podciągamy oba kolana do
łokci z jednoczesnym skłonem głowy (rys. b). Staramy
się dotknąć kolanami głowy.

Bibliografia: Niesłuchowski W. - Kręgosłup klucz do zdrowia

PN - prawa noga
LN – lewa noga
Wykonujemy
8-12 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .

RELIGIA
Temat: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza
http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
Odpowiedz na pytania:
– Co spotkało człowieka w podróży?
- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
– Co każdy z nich zrobił?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli hotelu, pielęgnował, dał
dwa denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego człowieka.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który
potrzebuje naszej pomocy. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego i mu współczuć. Miłość trzeba
okazywać czynami, wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy pomagać
drugiemu człowiekowi.
Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
Zadanie dla chętnych
Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała.
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a
szczególnie za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi.

Terapie: ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM- Wojciech G.
Bardzo proszę o odczytanie polecenia Wojtkowi i wsparcie przy wykonaniu zadania. Dziękuję 
Wojtek twoim zadaniem jest wyszukać i policzyć wszystkie postacie prezentujące daną emocje. Na dole
kartki, przy każdym dziecku, znajdują się kratki, w których można umieścić odpowiedź.
(Informacja dla rodzica: Można zmodyfikować zadanie prosząc o wskazanie, np. wszystkich chłopców,
którzy czują radość; wskazanie wszystkich smutnych dziewczynek; wskazanie wszystkich chłopców
w zielonych spodniach itd.)

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM- Julia R.
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Julii. W zadaniu znajdziesz opis różnych
sytuacji, symbolizujące je obrazki oraz koło emocji. Można potraktować koło emocji jak grę i nie
ograniczać się tylko do sytuacji z zadań.
Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania.
Etap 1. Pokaż dziecku koło emocji i wskaż odpowiednie emocje czytając emocje, które się na nim znajdują.
Komunikat do dziecka: „Zobacz, to jest koło emocji. Na nim będziesz mógł pokazać co czujesz w różnych
sytuacjach. Najpierw wytnij koło i te sytuacje, potem użyjemy ich do gry”.
Etap 2. Czytaj powoli dziecku sytuacje pokazując symbolizujące je obrazki. Julia ma za zadanie pokazać co
czuje w tej sytuacji oraz zrobić taką samą minę jak na symbolu, który pokazała. Jeśli nie będzie pewna
odpowiedzi, można zadać pomocnicze pytania.
Komunikat do dziecka: „Teraz opowiem o różnych sytuacjach, a Ty pokaż mi palcem, którą emocję czujesz
gdy w nich jesteś. Pamiętaj żeby też zrobić taką samą minę jak na obrazku!”.
Etap 3. Naklejcie obrazki z opisem na kartkę z dodatkowymi symbolami emocji. Jeśli użyliście własnych
doświadczeń możecie je dopisać.

Komunikat do dziecka: „Teraz przykleimy wszystko na kartkę, zgodnie z emocjami jakie powodują”.

Dodatkowe obrazki emocji.
Sytuacje.

Czwartek, 22.04.21r.
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Temat: Międzynarodowy Dzień Ziemi- sprzątanie otoczenia.
Drodzy rodzice i uczniowie- dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Zadbajmy wspólnie o nasze najbliższe otoczenie.
Przeczytajcie wspólnie zadania, które z pewnością już wykonujecie, a które dzisiaj są szczególnie ważne.
Zadania w ramach dzisiejszego tematu:
a/ Kochani uczniowie, posprzątajcie swoje wspólne podwórka, może sąsiedzi również włączą się w te
działania.
b/ Zabierzcie ze sobą na spacer , czy wycieczkę rowerowa rękawiczki jednorazowe i worki na śmieci
zbierzcie do nich śmieci, wyrzućcie je do pojemników tak jak robiliśmy to wspólnie wędrując po Zielonym
Lesie. Jeśli wszyscy ludzie uporządkują choćby swoje otoczenie, na Ziemi będzie o wiele czyściej.
c/ Pamiętajcie o dobrych codziennych nawykach proekologicznych tj.
- segregowanie śmieci
- zastępowanie foliowych torebek jednorazowych – torbami wielokrotnego użytku np. takimi jak szyliśmy
na zajęciach
- gaście światło, telewizor, zakręcajcie wodę, gdy ich nie używacie
- zbierajcie nakrętki od butelek plastikowych i przynoście je do szkoły- przekażemy je Julii P. na
rehabilitację.

Zapraszam do robienia zdjęć pozytywnych przykładów- pochwalimy się nimi na szkolnym facebooku.
Pozdrawiam serdecznie- B. Góra.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: woreczki; piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu.
Z góry dziękuję
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; Skip A ; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i
P; przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1 Przysiad z piłką. Stań z szeroko rozstawionymi stopami, trzymając obiema rękami piłkę
przed sobą. Kucnij i opuść piłkę lekarską na podłogę. Wróć do pozycji początkowej i piłkę nad
głowę.

Ćw.2 Marsz w miejscu z woreczkami w dłoniach.

Ćw.3 Wznos piłki nad głowę. Unieś piłkę po przekątnej nad głową w prawo, prostując ramiona,

jednocześnie rozkładając lewą nogę na bok. Opuść do pozycji początkowej. P i L.

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

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

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

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

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Temat: Legenda warszawska.
• Obejrzyj obrazki. Przeczytaj zdania. Podpisz nimi odpowiednie rysunki. Opowiedz legendę warszawską.

Książę polował w lasach nad Wisłą i zabłądził w lesie.
Nad rzeką spotkał pannę wodną- Syrenę, która wskazała mu drogę do chaty rybaka.
W chacie rybaka książę otrzymał poczęstunek. W dowód wdzięczności nadał imiona
dzieciom rybaka i podarował im ziemię nad rzeką.
W późniejszych czasach nad Wisłą z małej wsi wyrosło piękne miasto- Warszawa.
Zadanie dla Wojtka.
• Obejrzyj rysunki. Dopasuj zdania do rysunków. Proszę mamę o przeczytanie powyższych zdań.
Dziękuję bardzo.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
Temat: Zagadki o Warszawie.
Proszę mamę Wojtka o przeczytanie poleceń i pomoc podczas odpowiedzi. Dziękuję.
• Odpowiedz na następujące pytania: Nad jaką rzeką leży stolica Polski?
• Co jest Herbem Warszawy?
Zadanie dla Julii i Maksymiliana.
• Wstaw brakujące w wierszu wyrazy: nad, z, w.
…………Wisłą- Syrenka
………….z mieczem…….prawej dłoni,
Dzielna, nieulękła swojego miasta broni.

Terapie:
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM- Maksymilian J.
Bardzo proszę o odczytanie polecenia Maksowi i wsparcie przy wykonaniu kart pracy. Dziękuję 
Maks określ podobieństwa i różnice pomiędzy Tobą a pozostałymi osobami z twojej rodziny (mama, tata).
To, co różne i to, co wspólne, można oznaczyć dowolnym znaczkiem (na przykład krzyżykiem) w
przygotowanym okienku.

Maks UZUPEŁNJ – możesz narysować lub wpisać odpowiedź w ramkę 

REWALIDACJA- Julia R.
Prowadzący: p. M. Gruca
Drodzy Rodzice
Bardzo proszę, aby uczeń samodzielnie przeczytał treść zadania i powiedział Państwu, czy zrozumiał co ma
zrobić i samodzielnie wykonał to polecenie.

Julio
Zadanie
Przeczytaj tekst a następnie odpowiedz na pytania do tekstu. Odpowiedz
pełnym zdaniem. Odpowiedzi zapisz na kartce, którą przyniesiesz i pokażesz
mi po powrocie do szkoły.
„Pyszny poczęstunek”
Kiedy Tomek przyjechał do Oli, dzieci postanowiły, że przygotują razem kolację dla
rodziców Oli. Obmyślili sobie, że zrobią pyszne kanapki i sałatkę jarzynową.
Potrzebowali jednak składników. Wybrali się zatem na wspólne zakupy. W
warzywniaku kupili: ogórki, jajka, ziemniaki, marchew, jabłka i sałatę. W sklepie
mięsnym natomiast soczystą szynkę na kanapki. Odwiedzili również sklep
spożywczy, aby zaopatrzyć się w pieczywo, ser żółty, groszek i majonez. Tomek był
odpowiedzialny za przygotowanie pysznych kanapek, Ola natomiast pokroiła i
doprawiła sałatkę jarzynową. Rodzice Oli byli zachwyceni poczęstunkiem, zjedli
kolację z prawdziwym apetytem.
PYTANIA DO TEKSTU
1. Co Tomek i Ola postanowili przygotować razem?
2. Dla kogo Tomek i Ola przygotowali poczęstunek?
3. Co dzieci kupiły w warzywniaku?
4. Co dzieci kupiły w sklepie mięsnym?
5. Co dzieci kupiły w sklepie spożywczym?
6. Kto był odpowiedzialny za przygotowanie pysznych kanapek?
7. Kto był odpowiedzialny za pokrojenie i doprawienie sałatki jarzynowej?
8. Czy rodzice Oli byli zachwyceni poczęstunkiem?

Piątek 23.04.21r.
ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ
Temat: Dlaczego warto angażować młodzież w prace w ogrodzie?
Powody dla których warto zaangażować młodzież w ogrodnictwo.
Pierwszym ważnym powodem dla których warto angażować młodzież do pracy w ogródku jest nauka
cierpliwości. W końcu, natura rządzi się swoimi prawami. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko dostępne
jest „od ręki” wydaje się to bardzo ważne. Poza tym, mogą obserwować cykl życia rośliny: od wysiewu
nasionek wiosną, poprzez śledzenie jej regularnego rozwoju aż po obumieranie jesienią. Praca w ogródku
uczy tego, jak zmierzyć się z trudnościami, jak rozwiązywać problemy. Dzieci, które sporo czasu spędzają
w ogrodzie zyskują również świadomość pogody i pór roku. Przyglądanie się temu, jak upływa czas w
ogrodzie to dla młodego człowieka cenne doświadczenie. Z tym wiąże się również docenienie faktu, że
natura ma swój rytm.
Nieoceniony kontakt z naturą
Nie ulega wątpliwości, że brak kontaktu z naturą ma negatywny wpływ na człowieka.. Umożliwienie
młodemu człowiekowi codziennego kontaktu z naturą posiada wiele zalet. Cenna wiedza na temat przyrody,
naturalny sposób na ćwiczenia ruchowe i zachowanie dobrego zdrowia poprzez spędzanie czasu na świeżym
powietrzu, zachęta do jedzenia warzyw i owoców, a także zdobycie wiadomości o tym, jak wygląda cykl
życia. Praca, jak i zabawa w ogrodzie dają szansę na ruch oraz na to, by nie spędzać czasu przy komputerze.
Samodzielna uprawa różnych roślin to doskonała okazja nie tylko do nauki, ale również do zabawy.

Uczniom można pokazać, jak mają korzystać z grabi, czy motyki by nie zrobić sobie krzywdy.
Własna grządka to dobry trening samodzielności i odpowiedzialności. Młodzież w ogródku może
wykonywać wiele obowiązków: grabić liście, sadzić owoce i warzywa, a także hodować własne rośliny.
Warto angażować pociechy do tego, by obcowały z naturą tak blisko jak to możliwe.
Waszym zadaniem będzie wykonanie prostych czynności zwiadach z utrzymaniem porządku wokół
własnego domu, czy bloku. Polegać one będą na pozamiataniu chodników, pograbieniu trawy, bądź
pozbieraniu niepotrzebnych elementów i posprzątaniu ich.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
Temat: Ekologia na co dzień- praca plastyczna.
Drodzy uczniowie i rodzice,
Zadaniem uczniów jest:
a/ wycięcie oznaczeń i wklejenie ich na odpowiednie pojemniki na odpady
b/ każdy pojemnik wycinamy, naklejamy na oddzielne kartki,

c/ wycinamy obrazki z odpadami i sortujemy je przyklejając wokół pojemników na poszczególne rodzaje
odpadów.

Wykonane prace ocenimy po powrocie do szkoły i wykonamy z nich gazetkę.
Rodzicom dziękuję za współpracę, a uczniom za ich trud. Jestem z Was dumna!- Barbara Góra

Terapia ruchowa – PONIEDZIAŁEK: Julia R. WTOREK: Wojciech G, Maksymilian J.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
TEMAT: Ćwiczenia równoważne.
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 miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i
P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Przejście po linii przodem.
Ćw.7 Przejście po linii tyłem.
Ćw.8 Jw. przejście krokiem dostawnym.

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.1 Przejście po jednej linii przodem i
powrót przodem po drugiej linii.
Ćw.2 Jw. przejście tyłem.
Ćw.3 Jw. przejście krokiem dostawnym.
Ćw.9 Przejście po linii przodem.
Ćw.10 Przejście po linii tyłem.
Ćw.11 Jw. przejście krokiem
dostawnym.

Ćw.4 Przejście przodem po liniach , PN na
jednej linii LN na drugiej.
Ćw.5 Jw. przejście tyłem.

Ćw. 12 Ćwiczenie oddechowe
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma
piórko w dłoniach. Silnie zaczyna
dmuchać na piórko, aby to utrzymywało
się jak najdłużej w powietrzu.

