Materiały zdalne nauczanie dla klasy II PdP za okres 7-9.04.2021r.
ŚRODA 07.04.2021 r.
1,2 -Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Julia i Sebastian wykonują zadania samodzielnie. Pawłowi polecenia odczytują rodzice. Wspierają podczas
wykonywania zadań.
Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia.
Przygotuj: klej, nożyczki, ołówek.
ZADANIE 1 (Julia, Paweł, Sebastian)
Polecenie: Zapoznaj się z budową kwiatu cebulkowego na przykładzie tulipana.

Polecenie: Wytnij i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności

ZADANIE 2 (Julia, Paweł, Sebastian)
Polecenie: Przeczytaj i rozwiąż zagadkę.

Spotkasz go w ogrodzie,
gdzie pracuje co dzień
dba o krzaki i kwiatki,
sadzi rośliny z użyciem łopatki.
Polecenie: Odpowiedz na pytania
- Pan, który pracuje w ogrodzie to?...................................................
- Spodnie do pracy w ogrodzie to?....................................................

3 - 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

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

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

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

Ćw.2 Jw. z woreczkami.
Ćw.5 Dziecko leży na piłce. Wyprost RR w przód
z woreczkami.(wytrzymać 3sek.)
Wykonujemy
8- 10 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .
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.

4, 5 -Zajęcia kształtujące kreatywność
Temat: Wieniec pisankowy
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
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.

6, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Nowalijki z własnej skrzynki.
Nowalijki to pierwsze warzywa zbierane wczesną wiosną. Lepiej uprawiać je samemu, niż kupować w
sklepie, aby mieć pewność, że są zdrowe. Wczesne warzywa pozwolą nam wzmocnić osłabiony zimą
organizm i uzupełnią braki witamin, dlatego warto wprowadzić je do codziennej diety.
Dzisiejsze zadanie polegać będzie na posadzeniu wybranych nowalijek. Do tego potrzebne będą:
 Doniczka
 Ziemia do warzyw
 Nasiona nowalijek
Do doniczki nasypujemy ziemię, tak do jej połowy. Następnie dodajemy kilka ziarenek wybranych
nowalijek do środka. Na sam koniec podlewany wodą i odstawiamy najlepiej na parapet, lub balkon. Drodzy
rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania.
Z góry dziękuję.

KOŁO ZAINTERESOWAŃ
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

TERAPIE - Paweł H.
Temat: Czytanie ze zrozumieniem „Dom Eweliny”
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Jeśli to konieczne, pomóż wykonać zadanie.
Paweł przeczytaj tekst, wytnij wyrazy z dołu kartki i wklej jako odpowiedź do podanych pytań.

REWALIDACJA - Julia Ch.
1. Układanie/opowiadanie historyjki obrazkowej.
Julia wydrukuj kartę/ wytnij obrazki przedstawiające historyjkę obrazkową, a następnie
ułóż je w odpowiedniej kolejności/opowiedz mamie/przyklej na kartkę i podpisz. Wymyśl
tytuł tej historyjki.

CZWARTEK 08.04.2021 r.
1 - Katecheza
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.
Drogi Rodzicu, proszę, przeczytaj swojemu dziecku poniższy tekst i pokaż mu krzyż, a następnie
wykonajcie razem znak krzyża.
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy
wdzięczni Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć
na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi.
Rodzicu!
Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych, proszę go obejrzeć i porozmawiać
z dzieckiem na temat treści zaprezentowanych w filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk

2 - Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Julia i Sebastian wykonują zadania samodzielnie. Pawłowi polecenia odczytują rodzice. Wspierają podczas
wykonywania zadań.
Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia.
ZADANIE 1 (Julia, Paweł, Sebastian)
Polecenie: Rozwiąż krzyżówkę. W pionowej ramce znajdziesz odpowiedź na pytanie, kto opiekuje się
ogrodem.

ZADANIE 2 (Julia, Sebastian)
„Narzędzia ogrodnika”
Polecenie: Zobaczcie obrazki wybranych narzędzia ogrodowych.

Odpowiedz na pytanie: Jakie prace ogrodowe można wykonać przy pomocy prezentowanych narzędzi?”
TACZKA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
ŁOPATA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
GRABIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
KOSIARKA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
KONEWKA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3,4,5,6,7,8 - Przysposobienie do pracy
Temat:. Porządkowanie stanowiska pracy.
Ogrodnik zajmuje się pielęgnowaniem trawy, kwiatów, krzewów w ogrodach, parkach, na placach i
ulicach. Do jego obowiązków należy przede wszystkim przycinanie trawy, krzewów, wyrywanie chwastów,
sadzenie roślin, podlewanie, dbanie o czystość na całym terenie. W swojej pracy posługuje się różnymi
narzędziami, takimi jak: grabie, szpadel, łopata, motyka, sekator, nożyce, miotła, kosiarka. W pracy
obowiązuje odzież ochronna (fartuch, spodnie, odpowiednie obuwie).
Dzisiejszym Twoim zadaniem będzie uporządkowanie stanowiska pracy po sadzeniu nowalijek. Do tego
zadnia potrzebne Ci będzie dużo chęci i wytrwanie.

PIĄTEK 09.04.2021 r.
1-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
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

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

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

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

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

Podczas ćwiczeń
w leżeniu
przodem ( na
brzuchu)
podkładamy pod
brzuch zwinięty
Ćw.7 Leżnie tyłem – krzyżujemy naprzemiennie nogi
kocyk lub
w pionie
ręcznik.

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

Wykonujemy 6 Ćw.8 Leżnie tyłem – krzyżujemy naprzemiennie nogi
8 powtórzeń
w poziomie
każdego
ćwiczenia

Ćw.9 Klęk podparty – unosimy jedną z kończyn
Ćw.4 Leżenie przodem – unoszenie nóg wraz z piłką. dolnych .PN i LN

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

Stefaniak T. – Atlas ćwiczeń siłowych

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

RR – ramiona
PN – prawa noga
LN- lewa noga

2 - Katecheza
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.

3,4 -Zajęcia kształtujące kreatywność
Temat: Drzewko z piórami.
Tego typu drzewka to typowa, szwedzka dekoracja na Wielkanoc. Wygląda lekko, oryginalnie i ma
artystyczny wyraz. Do jego wykonania potrzebne są gałązki i kolorowy papier. Z papieru należy wyciąć
liście o różnych kształtach i rozmiarach. Można je dodatkowo pomalować farbami bądź flamastrami. Liście
trzeba przykleić do gałązek i ułożyć je w wazonie.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję.
5,6,7-Przysposobienie do pracy
Temat: Rola komputera w życiu człowieka
W życiu niemalże każdego człowieka na świecie komputery pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ
służą one do rozrywki i do pracy. Prawie każdy obywatel, żyjący w uprzemysłowionym kraju jest w
pewnym sensie uzależniony od komputera, ponieważ istnieje zaledwie kilka branż, w których nie jest
konieczne korzystanie z niego. Do takiej sytuacji doprowadziło w głównej mierze zaawansowana
technologia, dzięki której życie codzienne jest zwyczajnie prostsze.

Narzędzie pracy
Komputer to idealne narzędzie pracy, ponieważ pozwala nie tylko zapanować nad niezbędną
dokumentacją firmy (dzięki dużej pojemności dysku oraz możliwości podpięcia dodatkowych nośników
pamięci), ale też wykorzystywać go do zapisywania notatek, artykułów, tworzenia wykresów czy
sprawozdań i wielu innych niezbędnych w pracy działań.
Nośnik rozrywki
Komputery i laptopy nie pełnią wyłącznie roli narzędzi pracy. Z komputerów jeszcze częściej
korzystamy w celach rozrywkowych, ponieważ można na nim nie tylko przeglądać strony internetowe, ale
też obejrzeć film, posłuchać muzyki czy skontaktować się za jego pośrednictwem z bliskimi osobami.
Komputer to przydatne narzędzie, dzięki któremu można w łatwy i szybki sposób pozyskać potrzebne
informacje, co czyni go również bardzo cenną pomocą w nauce. Jednakże najczęstszą formą rozrywki, którą
można cieszyć się na komputerach, są gry wideo, które również mogą pełnić edukacyjną rolę.

Zadaniem waszym będzie wyszukanie w zasobach internetowych ciekawych propozycji związanych ze
świętami wielkanocnymi. Czyli w wyszukiwarce internetowej „Google” wpisz następujące hasła:
 Ozdoby wielkanocne;
 Zwyczaje wielkanocne;
 Tradycje wielkanocne;
Odczytajcie znalezione informacje i podzielcie się nią z najbliższymi osobami w waszym otoczeniu.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - Sebastian S.
Karty pracy proszę zachować lub wkleić do zeszytu. Zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.
ZADANIE
Polecenie: Rozwiąż zadania.

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - Julia Ch.
Temat: Czytanie ze zrozumieniem „Rycerz”

REWALIDACJA INDYWIDUALNA - Julia Ch.

Julia wydrukuj kartę pracy i uzupełnij według poleceń:
 Wytnij nazwy miesięcy i przyklej je w kalendarzu
 Połącz nazwę miesiąca z cyfrą rzymską
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