PONIEDZIAŁEK – 12.04.2021 r.
1 – 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 (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: OMÓW JAKIE EMOCJE WYRAŻAJĄ OSOBY NA ZDJĘCIACH PONIŻEJ JE OPISZ
Polecenie dla Pawła: USIĄDŹ NAPRZECIWKO LUSTRA I ZRÓB MINY: WESOŁA, SMUTNA, ZŁA, ZASKOCZONA,
PRZESTRASZONA NAPISZ ICH NAZWY , DOPASUJ NAZWY DO PONIŻSZYCH OBRAZKÓW

2 – Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Rodzicu w razie konieczności przeczytaj dziecku polecenia. Wspieraj podczas
wykonywania ćwiczeń, ale nie wyręczaj.

Uczniu napisz datę, dzień tygodnia i temat w zeszycie. Samodzielnie lub według wzoru.

12 KWIETNIA 2021
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: ELEMENTY POMIARU CZASU - GODZINA, MINUTA,
SEKUNDA.
TYLE TRWA 5 SEKUND

https://www.youtube.com/watch?v=NMIZQcebfKI
TYLE TRWA 1 MINUTA

https://www.youtube.com/watch?v=sA0-QXbLnaE

1 GODZINA TO 60 MINUT.
TYLE CZASU ZAJMIE OGLĄDANIE 60 RAZY
1 MINUTOWEGO FILMU.
TO DOSYĆ DŁUGO...PRAWDA?
Uczniu wymień dni tygodnia
A teraz dokończ zdania:

DZISIAJ JEST…
WCZORAJ BYŁ/BYŁA…
JUTRO BĘDZIE…
Teraz zapisz powyższe zdania w zeszycie.

UCZNIU POPATRZ NA TABELKĘ. PRZECZYTAJ WYRAŻENIA ZWIĄZANE Z
UPŁYWEM CZASU. WKLEJ DO ZESZYTU.

JUŻ BYŁO

JEST TERAZ

DOPIERO
BĘDZIE

WYPIŁEM SOK

PIJE SOK

WYPIJE SOK

A TERAZ SAM UZUPEŁNIJ TABELKĘ WYRAZAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ
PONIŻEJ.

ON NAPISAŁ (Paweł, Sebastian),
ONA NAPISAŁA (Julia).
JE

PISZE

GOTUJE

ZJADŁ

NAPISAŁ

UGOTOWAŁ

ZJADŁA

NAPISAŁA

UGOTOWAŁA

ZJE

NAPISZE

UGOTUJE

3, 4 , 5 , 6, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Jak zrobić grę planszową?
Od czego więc zacząć?
Warto podzielić się tworzeniem planszy, na początek podzielić się z domownikami kartkami, ułożyć je
następnie razem, przykładając do siebie te boki, którymi mają się stykać i wyznaczcie początek i koniec
drogi, tak aby po ponownym złożeniu można było „równo iść dalej”. To, jak droga ułoży się na
poszczególnych polach plansz, to już efekt kreatywności każdego z graczy.
Materiały: na planszę warto mieć twardą podstawę, tekturę, karton, brystol. Do tego wszelkie dodatki,
„skarby” zbierane np. jesienią, dodatki krawieckie, materiały plastyczne, mazaki, kredki, klej, taśmy,
plastelina, glina.
Pomyślcie o temacie gry (ulubieni bohaterowie, postaci z książek, życie codzienne – np.: gotowanie,
zbieranie owoców, sprzątanie, itd; tematem może być święto, hobby lub problem do przegadania,
wspólnego rozwiązania), o sposobie grania: na wyścigi (od startu do mety), na punkty, na czas,
rozwiązywanie zagadek, wykonywanie konkretnego zadania wspólnie jako jedna drużyna..

Kostkę do gry planszowej można wykonać z tektury, sklejając model lub z plasteliny na których
możecie narysować oczka, nie zawsze musi to być od 1 do 6, można na kostce narysować znaczki, symbole,
kropeczki z powtarzalną liczbą, kolory itd. A co do samych reguł gry planszowej, postarajcie się i
wymyślcie sami.
Przykładowe plansze po ich sklejeniu w całość.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania.

WTOREK – 13.04.2021 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.
ZADANIE (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: Połącz w pary ramki według wzoru.

3 - Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Uczniu napisz datę, dzień tygodnia i temat w zeszycie. Samodzielnie lub według wzoru.

13 KWIETNIA 2021
WTOREK
TEMAT: ODCZYTUJEMY GODZINY NA ZEGARZE.

UCZNIU ODCZYTAJ GODZINY NA ZEGARACH. DOPASUJ GODZINY DO
ZEGARÓW. NAPISZ GODZINY POD ZEGARAMI.

ZADANIE- JULIA, SEBASTIAN
PRZECZYTAJCIE

ZDANIA.

WYBIERZCIE

I

ZAZNACZCIE

ODPOWIEDZI.

JULIA, SEBASTIAN- NAPISZ JAK WYGLĄDA TWÓJ DZIEŃ?

PYTANIA POMOCNICZE:
O KTÓREJ GODZINIE WSTAJESZ?

WŁAŚCIWE

JAK

WYGLĄDAJĄ

TWOJE

PORANNE

CZYNNOŚCI

HIGIENICZNE?
CO ZAZWYCZAJ JESZ NA POSIŁKI I O KTÓREJ?
JAKIE MASZ OBOWIĄZKI?
JAK SPĘDZASZ WOLNY CZAS?

PAWEŁ POPATRZ NA OBRAZKI
Z LEWEJ STRONY. POWIEDZ CO ROBI
CHŁOPIEC. PRZECZYTAJ GODZINY.
NAPISZ CO TY ROBISZ W CIĄGU DNIA
O GODZINIE 7:00, 11:00, 15:00, 19.00
7.00

11:00

15:00
19.00

4, 5,7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Jak zrobić grę?
Poza grami typowo planszowymi można tworzyć gry, które nie będą wymagały planszy. Możecie
wykorzystać kartki/tekturki – gdzie narysujecie zadania. Można wykorzystać kamienie, jasne otoczaki, na
których namalujecie obrazki – do snucia historii (z woreczka wyciąga się po jednym kamieniu i opowiada
historię związaną z obrazkiem, kolejna osoba po wyciągnięciu kamienia dopowiada historię na podstawie
obrazka na nowym kamieniu tak, by budować napięcie i pozostawić pole do popisu kolejnemu graczowi). W
tym celu można też wykorzystać np plastry z drewna.

Woreczek pełen niespodzianek na szybko można stworzyć zbierając po domu drobne przedmioty,
różne, jakie chcecie. W ten sam sposób, wyciągając kolejno po jednej rzeczy można snuć historię,
opowiadać bajki lub definiować dany przedmiot.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania.

6 - Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: ławeczka, krzesełko.
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; RR- ramiona
krążenia bioder; skrętoskłony.
L- lewa strona
P- prawa strona
Wchodzenie na ławeczkę ( krzesełko) LN i PN.
Bieg w miejscu w podporze przodem o Wykonujemy 6-10
ławeczkę (krzesło, łóżko).
powtórzeń
Bieg 10 sek.
każdego ćwiczenia

Ćw.2 Przeskoki nad ławeczką obunóż.

Ćw.6 Leżenie przodem na ławeczce nogi
opuszczone na ziemie. Prostujemy i unosimy
obie nogi. Wytrzymujemy 3 sek.

Ćw.7 Leżenie tyłem stopy oparte o ławeczkę.
Ćw.3 Klęk podparty na ławeczce(krzesło). Unosimy biodra jak najwyżej. Wytrzymujemy 3
sek.
Prostowanie nogi do tyłu. LN i PN.

Ćw.4 Jw. w bok. LN i PN.

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie
po pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed
sobą.

ŚRODA – 14.04.2021 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.
ZADANIE (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: Połącz zegar z godzina którą on wskazuje, skreśl złe godziny.

3 - Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.
Przyrządy i przybory: kocyk, piłeczka.
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 RR- ramiona
bioder; skrętoskłony.
L- lewa strona
P- prawa
strona
Ćwiczenia oddechowe
Ćw.4 Leżenie tyłem piłka pod pośladkami. Unosimy PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
Ćw.1 Leżenie tyłem z piłką między kolanami. NN w górę. (wytrzymujemy 3 sek.).
LN – lewa noga
Delikatnie ściśnij piłkę. Podnosimy biodra z
PN - prawa
podłogi jednocześnie podnosząc ręce
noga
( wytrzymujemy 3 sek.)
NN- nogi
RR - ręce
Ćw.5 Leżenie tyłem, piłka pod pośladkami.

Naprzemienne wymachy nóg
( nożyce pionowe).
Wykonujemy
6-8 powtórzeń
na macie. Umieść piłkę pod prawą nogą
każdego
między łydką a kostką. Unieś nogę w Ćw.6 Leżenie tyłem, piłka pod pośladkami. Unosimy do
ćwiczenia.
powietrze,
skosu (wytrzymujemy 3 sek.).
(wytrzymujemy 3 sek.). LN i PN.
Ćw.2 Leżenie tyłem, rozłóż obie nogi płasko

Ćw.7

Leżenie

tyłem,

piłka

pod

pośladkami.

Naprzemienne wymachy nóg (nożyce poziome).

Ćw.3 Leżenie tyłem z rękami i nogami w

powietrzu. Trzymaj piłkę dłońmi. Wykonuj
nożyczki, obniżając nogi nad podłogą.
Podczas nożyc, ósemka piłki między nogami.

4, 5 - Zajęcia kształtujące kreatywność
Temat: Wizytówka dobrej kuchni – karta menu
Karta menu to wizytówka każdej restauracji. Ważne, by przyciągała wzrokiem i zachęcała do
jedzenia. Dodatkowo by karta menu była czysta i z odpowiedniego materiału niebrudzącego się. Karta
menu to pierwsze wrażenie każdego dobrego smaku. Mówi więcej o wysokiej jakości produktów z czego
jest przygotowane potrawy niż samo jedzenie.
Waszym dzisiejszym zadaniem będzie wykonanie prostej karty menu z dowolnych materiałów
dostępnych w domu. Pamiętajcie jednak, aby wasza karta była ciekawa i zachęcająca do skosztowania
wykonanych przez was potraw. Poniżej przedstawiam przykładowe karty menu.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję za
wyrozumiałość i szczere chęci.

6, 7- Przysposobienie do pracy
Temat: Jak zrobić prosty zegar?
Co będzie potrzebne:

Klej

talerzyki papierowe

nożyczki

pinezki

kawałek korka bądź coś, co go zastąpi

szablon tarczy i wskazówek
Od czego zaczynamy?

Rozdajemy dzieciom papierowe talerzyki i szablony. Uczniowie wycinają strzałki i tarcze - również
wzdłuż kresek przy godzinach. Ważne, aby zrobili to najdokładniej, jak potrafią. Wspólnie według
instrukcji przyklejamy jedną z tarcz. Następnie, równiutko nakładamy i przyklejamy drugą tarczę.
Należy zwrócić dzieciom uwagę, aby kleili sam środek drugiej tarczy. Jeśli zakleją liczby, to zegar nie
będzie spełniał swojej roli. Na sam koniec przypinamy wskazówki i mocujemy korek.

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania.
KOŁO ZAINTERESOWAŃ
Temat: Koperta z serca.
Jak zrobić kopertę z serca – instrukcja:

I w taki oto sposób powstaje piękna koperta z serca dla każdego. Jeśli chodzi o kolory, to zdaj się na własną
wyobraźnię.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania.

CZWARTEK – 15.04.2021 r.
1 – Religia
KATECHEZA 1
TEMAT: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku poniższy tekst i porozmawiaj z nim na jego temat.
W niedzielę wieczorem 22 lutego 1931 roku siostrze Faustynie objawił się Pan Jezus. Tak opisała to
wydarzenie w „Dzienniczku”: „Wieczorem, kiedy byłam w celi – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi: «Wymaluj obraz
według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy
waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na
ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały»”
(Dz. 47-48). Obraz, według słów siostry Faustyny, namalował Eugeniusz Kazimirowski. Na ciemnym tle wyraźnie
widać jasną postać Jezusa ubranego w białą, związaną w pasie, szatę. Patrząc na obraz, mamy wrażenie, jakby
Jezus szedł w naszą stronę. Na Jego dłoniach i stopach widoczne są ślady ran po gwoździach. Pan Jezus mówił do
św. Faustyny: „Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża” (Dz. 326). „Te dwa promienie
oznaczają krew i wodę: blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza
krew, która jest życiem dusz (…). Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka
Boga” (Dz. 299).
Obraz Jezusa Miłosiernego jest jak naczynie, z którego możemy czerpać dar Bożego miłosierdzia. Każdemu,
kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie miłosierny względem bliźnich, Jezus obiecał
wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą. On pomoże nam w pracy nad naszymi wadami i w zbliżaniu się do
Pana Boga przez miłość. Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej śmierci, czyli śmierci w stanie łaski uświęcającej.

Zadanie
Sprawdź swoją wiedzę
1. Promienie na obrazie Miłosierdzia Bożego oznaczają:
a) czerwony – krew i zielony – cały świat,
b) czerwony – krew i blady – wodę,
c) biały – czystość i fioletowy – pokutę.
2. Obraz Jezusa Miłosiernego jest „naczyniem” tzn.:
a) każdy może go używać do czerpania wody,
b) jest używany podczas liturgii,
c) każdy, kto się będzie z ufnością przed nim modlił i czynił miłosierdzie, wyprosi wiele łask.
Zadanie do wykonania
Narysuj serce, z którego będą wypływały dwa promienie. Proszę zrobić zdjęcie wykonanej pracy i przesłać je do
wychowawcy lub nauczyciela religii.
Zaśpiewajcie piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA

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 (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: odczytaj i zapisz godzinę, którą wskazuje zegar.

3 – 8 - Przysposobienie do pracy
Temat: Klepsydra.
Proszę wypełnijcie kontury klepsydry dostępnymi w domu materiałami sypkimi:
 Sól
 Mąka
 Ryż
 Kasza
 Lub innymi tego pytu materiałami

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania.

PIĄTEK – 16.04.2021 r.
1 - Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia doskonalące koordynacje ruchową.(zmiana tematu)
Przyrządy i przybory: kocyk; krzesełko.
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 Unoszenie nogi do tyłu. W pozycji
stojącej przenosimy ciężar na jedna nogę i
lekko uginamy kolano. LN i PN.
Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.5 Krzyżowanie nogi w klęku podpartym.
P.w. klęk podparty. Unosimy nogę do poziomu
bioder, a następnie przenosimy ja w bok
daleko za kolano drugiej nogi i dotykamy
podłoża. LN i PN. Wytrzymujemy 3sek.
PN – prawa noga
LN – lewa noga

Ćw.6 Krzyżowanie nóg. P.w. klęk podparty z
P.W. – pozycja
Ćw.2 Unoszenie nogi do przodu. Ruch Jw.
noga wyprostowaną. Ruch j.w. Wytrzymujemy wyjściowa
Wytrzymujemy 3sek.
3sek.
Wykonujemy 4- 6
powtórzeń każdego
ćwiczenia .

Ćw.3 Unoszenie nogi do tyłu z opadem
tułowia.
LN i PN. Wytrzymujemy 3sek.

Ćw. 7 Unoszenie bioder z wyprostem nogi.
P.w. . leżenie tyłem z NN ugiętymi w stawach
kolanowych. Unosimy biodra do góry z
jednoczesnym wyprostem jednej nogi. LN i PN.
Wytrzymujemy 3sek.

Ćw.4 Unoszenie nogi w bok (odwiedzenie)
Ćw. 8 Unoszenie bioder z wyprostowaną
Wytrzymujemy 3sek.
nogą. P.w. leżenie na plecach Jedna noga
wyprostowana druga ugięta. Unosimy biodra i
nogę maksymalnie w górę. LN i PN.
Wytrzymujemy 3sek

.

2 - 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.

3, 4 - Zajęcia kształtujące kreatywność
Temat: Tarcza zegara.
Proszę wypełnijcie kontury tarczy zegara dostępnymi w domu materiałami sypkimi:

Sól

Mąka

Ryż

Kasza

Lub innymi tego pytu materiałami
a cyfry ozdób według własnego uznania (np. Cekinami, guzikami itd.)

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania.

5, 6, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Bezpieczne korzystanie z komputera z Internetem.
Oto kilka zasad jak bezpiecznie korzystać z komputera z Internetem:
1. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom
Takie dane jak twoje imię, nazwisko, numer telefonu czy komórki powinny być przez ciebie pilnie
strzeżone. Nie należy ich podawać osobom poznanym przypadkowo na czacie czy gadu-gadu. Nigdy nie
wiadomo, jak takie osoby będą chciały te dane wykorzystać.
2. Nigdy nie podawaj komuś swojego hasła
Chyba, że masz ochotę na to by ktoś grzebał w twojej poczcie, koncie w Naszej Klasie czy Gronie. I, na
przykład, wysyłał głupie wiadomości do wszystkich twoich znajomych. Jako ty.
3. Używaj programów antywirusowych.
Warto zabezpieczyć swój komputer, chyba że masz ochotę na to, że ktoś będzie go wykorzystywał do
swoich szemranych celów. Możesz skorzystać z programów zabezpieczających, dostępnych w serwisie
szybkidownload.pl.
4. Update!
To że masz program antywirusowy to połowa sukcesu. Dzięki temu, będą zabezpieczały komputer przed
najnowszymi wirusami. A nowe wirusy pojawiają się codziennie.
5. Nie wierz wszystkiemu co czytasz w sieci.
W sieci jest wiele stron udających normalne serwisy. Jednak, często są one zrobione tylko po to, żeby
wyłudzić twój adres e-mail i zalać potem skrzynkę tonami spamu. Bądź ostrożny rejestrując się w
niesprawdzonych serwisach.
6. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą.
Fajnie poznać kogoś na czacie, ale czy to znaczy że chcemy się z tą osobą od razu spotykać? Jaką mamy
gwarancję, że poznana w internecie osoba będzie tą samą osobą w "realu"? Żadną. Dlatego lepiej zachować
ostrożność i poprosić rodziców o radę.
7. Nigdy nie używaj kamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz.
Jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz na czasie, nie zgadzaj się na połączenie wideo. A już
szczególnie wtedy, jeśli ta osoba sama go nie udostępnia. Czy chcesz rozmawiać z kimś, kto widzi ciebie,
nie widząc go? Raczej nie.
8. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci
Jeśli ktoś wysyła ci obraźliwe maile albo zaczepia na czacie - nie odpowiadaj. Po co się wkręcać? Takie
złośliwe osoby tylko na to czekają. Lepiej zignorować ich wiadomości - w końcu znudzi im się wysyłanie
tych głupot i poszukają innej ofiary.

TERAPIE
PAWEŁ H.
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie. Paweł, wytnij zdania. Przeczytaj je i dopasuj do odpowiednich obrazków.

Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Pawła. Nie jest jednak tylko kolejnym zadaniem.
Może posłużyć chłopcu do pokazania tego jak się czuje i zostać włączone do jego niewerbalnych form komunikacji.
Przedstawiam Termometr złości! Możesz przyczepić termometr w łatwo dostępnym i widocznym miejscu w domu,
by Paweł mógł z jego pomocą komunikować swój stan emocjonalny.

Instrukcja:
Na karcie znajdziesz sytuacje, które mogą powodować pojawianie się złości. Przeczytaj je uważnie
Pawłowi. W jednym z dymków znajdziesz puste miejsce – wpisz tam sytuację, w której jeszcze Paweł czuje
złość.
Komunikat do Pawła: „Po lewej stronie widzisz termometr, na którym, za pomocą kolorów, możesz pokazać
jak mocno czujesz złość w tej sytuacji.”
Komunikat do Pawła: „Pokolorowany jest na 4 kolory, które oznaczają:
 Zielony – czuję spokój
 Żółty – czuję lekkie zdenerwowanie
 Pomarańczowy- czuję złość
 Czerwony- czuję ogromną wściekłość”

Komunikat do Pawła: „Zaraz przeczytam Ci opisy z dymków, postaraj się teraz przypomnieć sobie, jak
czułeś się w sytuacjach opisanych w dymku. Następnie pokaż kolor na termometrze, jak bardzo taka sytuacja
Cię denerwuje. Potem pokoloruj odpowiednim kolorem dymki z opisem sytuacji.

Na koniec pochwal Pawła za świetnie wykonaną pracę i przypomnij, że może od teraz zawsze
pokazywać z pomocą termometru, że coś go rozzłościło.

REWALIDACJA

Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
Ćwiczenia w okreśaniu połeżenia przedmiotów w przestrzeni.
Paweł popatrz na ilustrację i powiedz gdzie jest kot? (Proszę wydrukować kartę pracy .

Zadanie ucznia polega na wycięciu

i

dopasowaniu do obrazków etykiet obrazkowo-

wyrazowych znajdujących się z prawej strony kartki. Dopasowanie każdej etykiety do
obrazka i przyklejenie obok. Rodzic czyta wyrazy na kwadratach).

Ćwiczenia w układaniu/ czytaniu wyrazów z sylab.
Paweł wytnij sylaby i ułóż z nich wyrazy. Przyklej na kartkę.
(Rodzicu proszę wydrukuj kartę pracy. Pomieszaj wycięte sylaby.
Dyktuj dziecku wyrazy do ułożenia- kura, motyl, sowa, zupa, maki, kubek, pilot, woda,
lody).

Paweł wytnij sylaby z dołu strony i uzupełnij nimi wyrazy

Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania. Wspieraj,
ale nie wyręczaj.
Ćwiczenia
w
przeliczaniu
elementów
(w
tym
wypadku
kratek)
z przekroczeniem progu 10. Rozwijanie orientacji przestrzennej- Rysowanie według
kodu
Rodzicu proszę wydrukuj kartę pracy. Zadaniem ucznia jest pokolorowanie kratek według
legendy, która znajduje się pod szablonem. Wesprzyj ucznia w początkowej fazie zadanie.
Zademonstruj jak to zrobić. Zacznijcie od K10- zaznaczony, pogrubiony kwadrat. Podpisz
obrazek.

TERAPIE - JULIA CH.

Temat: Rozwiązujemy zadania z treścią.

Julio, wykonaj zadania:

1. Liczbę 10 i 20 rozłóż na mniejsze liczby.

10=.....+.....+.....+.....
20=.....+.....+.....
2. Alek kupił w sklepie czekoladę za 6 złotych i ciastka za 5 złotych. Ile złotych zapłacił Alek?

_______________________________

Odpowiedź:____________________________________________

3

Michał miał w piórniku 12 flamastrów. 4 flamastry pożyczył Jackowi. Ile flamastrów zostało w
piórniku?
_____________________________________

Odpowiedź: ____________________________________________
4 Julia miała 20 złotych. Kupiła owoce za 4 zł. Ile otrzymała reszty?

_____________________________________

Odpowiedź: ____________________________________________

REWALIDACJA - Julia Ch.
1. Julia wydrukuj kartę pracy . Popatrz na kartkę z kalendarza. Odpowiedz pisemnie na
pytania.

ODPOWIEDZI:

2.Julia wydrukuj kartę pracy. Przeczytaj po cichu tekst i odpowiedz na pytania do
tekstu (zaznacz na zielono dobrą odpowiedź). Następnie

Teraz uporządkuj kolejność czynności wykonywanych przez dzieci przy zakładaniu
klasowego ogródka. Ponumeruj od 1 do 4 i zapisz na kartce.

3. Ćwiczenia w rozwijaniu orientacji przestrzennej- kodowany rysunek.
Julia proszę wydrukuj kartę pracy. Pokoloruj kratki według legendy, która znajduje się
pod szablonem. Zacznij od K10- zaznaczony, pogrubiony kwadrat. Podpisz obrazek.

Rewalidacja-Julia Ch.
1. Układanie/opowiadanie historyjki obrazkowej.
Julia wydrukuj kartę/ wytnij zdjęcia przedstawiające etapy mycia zębów. Ułóż je w
odpowiedniej kolejności/opowiedz mamie, co trzeba zrobić po kolei/przyklej na
kartkę i podpisz.

Zajęcia z pedagogiem – Julia Ch.
Julia twoim zadaniem jest odgadnięcie emocji przedstawionych poniżej na ilustracjach, wytnij obrazy z
emocjami i przyklej we właściwe miejsce z nazwą danej emocji.

TERAPIE - SEBASTIAN S.

Obliczenia pieniężne w zakresie 50 zł.
Sebastian wydrukuj kartę pracy i rozwiąż zadania z treścią.

Rewalidacja- wtorek

Czytanie ze zrozumieniem.
Sebastian przeczytaj uważnie tekst. Wydrukuj kartę i wykonaj podane poniżej polecenia.
(Czasownik odpowiada na pytania: co robi? Co się z nim dzieje? Rzeczownik- co?kto?Przymiotnik- jaki? Jaka? Jakie?)

12.04.2021

Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć Sebastiana w sytuacji społecznej jaką jest wyjście do kina. W zadaniu
znajdziesz obrazki z różnymi sytuacjami, które razem tworzą historię chłopca, który chciał obejrzeć film w kinie.
Obrazki znajdują się w kolejności tworzącej logiczny ciąg wydarzeń. Ponadto, na kolejnej stronie znajdują się opisy
do obrazków. Porozmawiaj też z Sebastianem takich sytuacjach i jak może zorganizować wyjście do kina ze
znajomymi.
Syna należy poinformować o wszystkich etapach zadania przed jego rozpoczęciem, a następnie pozwolić mu
przeczytać zamieszczone dla niego instrukcje.
Etap 1. „Wytnij obrazki”.
Etap 2. Wymieszaj obrazki i rozłóż je w taki sposób, by każdy był dobrze widoczny. Dopasuj opisy do
odpowiadających im obrazków.
Etap 3. Ułóż historię obrazkową w odpowiedniej chronologii.

REWALIDACJA - Sebastian S.
1. Odczytaj tekst i odpowiedz na pytania poniżej. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

TO JEST WIOSENNA KANAPKA.
NA KANAPCE JEST: SAŁATA, POMIDOR,
OGÓREK, RZODKIEWKA I SZCZYPIOR.
TO SĄ NOWALIJKI.
WARZYWA SĄ ZDROWE BO MAJĄ DUŻO WITAMIN.
PYTANIA:
-z czego składa się wiosenna kanapka?
-co to są nowalijki?
-co może być na wiosennej kanapce?
-dlaczego warzywa są zdrowe?
2. Wykonaj działania matematyczne.
36+12=

24+11=

18+16=

41+13=

38-12=

29-10=

19-18=

47-15=

2. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą.
PRZYKŁAD: JEDEN OGÓREK

KILKA OGÓRKÓW

JEDEN POMIDOR

KILKA ……………….

JEDNA RZODKIEWKA

KILKA …………………..

JEDNA SAŁATA

KILKA ………………………

3.Odczytaj zagadki, odgadnij je i zapisz do zeszytu.

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

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

……………………

……………………….

WYROSŁA NA GRZĄDKACH
CZERWONA KULECZKA
CHOĆ TO SMAKOŁYCZEK
TO SZCZYPIE W JĘZYCZEK
……………………………..

SOCZYSTYCH , ZILONYCH
TUZIN MA SPÓDNICZEK
CHĘTNIE JĄ CHRUPIEMY
JA I MÓJ KRÓLICZEK
………………………………….

Karty pracy proszę zachować lub wkleić do zeszytu. Zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

Polecenie:

ZADANIE
Polecenie: Przyjrzyj się kształtom i przypisanym im liczbom. Spróbuj rozwiązać zadanie dodając przypisane
kształtom liczby.

