PONIEDZIAŁEK – 19.04.2021 r.
1 – Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Julia i Sebastian wykonują zadania samodzielnie. Pawłowi polecenia odczytują rodzice. Wspierają podczas
wykonywania zadań.
Proszę o wypełnienie zadań, wklejenie do zeszytu lub zachowanie ich w celu sprawdzenia.
ZADANIE (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: Przeczytaj tekst i zapamiętaj informacje w nim zawarte.

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.

19 KWIETNIA 2021
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: ZIEMIA MOJĄ PLANETĄ.

JULIA, SEBASTIAN -PRZYJRZYJCIE SIĘ ILUSTRACJI Z PRAWEJ STRONY I
NAPISZCIE O NIEJ 5 ZDAŃ. PYTANIA POMOCNICZE:
1. W JAKIM MIEJSCU SĄ NASTOLATKOWIE?
2. CO ROBIĄ?
3. DLACZEGO TO ROBIĄ?
PAWEŁ -WYTNIJ OBRAZKI HISTORYJKI. UŁÓŻ W DOBREJ KOLEJNOŚCI. WKLEJ
DO ZESZYTU. DOPASUJ ZDANIA DO OBRAZKÓW. PRZECZYTAJ.

W LESIE LEŻĄ ŚMIECI.
DZIECI SPRZĄTAJĄ ŚMIECI.
LAS JEST CZYSTY, BEZ ŚMIECI.
UCZNIU POPATRZ NA TABELKĘ. PRZECZYTAJ WYRAŻENIA ZWIĄZANE Z
UPŁYWEM CZASU. WKLEJ DO ZESZYTU

3, 4 , 5 , 6, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Po co segregować śmieci i czym jest recykling?
Posortowane w domach odpady trafiają do nowoczesnych śmieciarek, które wbrew rozpowszechnionej
opinii, nie mieszają wszystkich posegregowanych śmieci, ale przesypują poszczególne odpady do
konkretnych przegród. Innym sposobem przewiezienia surowców wtórnych do przedsiębiorstwa
oczyszczania i na sortownię jest odbieranie każdego typu odpadów przez inny pojazd.
Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości
odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych do ponownego przetworzenia, czyli produkcji nowych
towarów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania opatrzone są symbolem

Recykling przede wszystkim pozwala:








ochronić środowisko naturalne;
ograniczyć zużycie surowców naturalnych;
oszczędzać energię;
ograniczyć ilość i wielkość wysypisk śmieci;
ponownie wykorzystać surowce do wytworzenia nowego produktu;
ograniczyć zanieczyszczenie wody;
obniżyć emisję trujących gazów do atmosfery.

Przykłady działania recyklingu i konkretne korzyści dla środowiska

1 szklana butelka ponownie wykorzystana to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju
żarówką 100 watową przez 4 godziny.
1 tona aluminium przetworzonego to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kg ropy naftowej.
Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100% i można je przetwarzać nieskończoną ilość razy.
35 półtoralitrowych butelek plastikowych PET to 1 bluza z polaru lub 1 śpiwór.
36 półtoralitrowych butelek PET nada się do wytworzenia 1 dywanu.
1 półtoralitrową butelkę PET można też przetworzyć na 1 podkoszulek.
Plastik PET można przetwarzać nawet 7 razy.
59 kg makulatury ratuje 1 drzewo.
Plastik przetwarzany jest na ubrania specjalistyczne i sportowe, plecaki, buty i namioty.

Recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji
z rudy.

Waszym dzisiejszym zadaniem jest posegregowanie domowych odpadów do odpowiednich pojemników.

WTOREK – 20.04.2021 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 , wklejenie do zeszytu lub zachowanie ich w celu sprawdzenia.
ZADANIE 1 (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: Na podstawie tekstu z zadania nr 1 wytnij i dopasuj etykiety do pojemników.

ZADANIE 2 (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: Połącz jedną linią rzeczy, które należy wrzucić do żółtego pojemnika, a drugą te, które powinny
się znaleźć w zielonym pojemniku.

Ułóż hasło z sylab i zapisz je.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 - Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Uczniu napisz datę, dzień tygodnia i temat w zeszycie. Samodzielnie lub według wzoru.

20 KWIETNIA 2021
WTOREK
TEMAT: RECYKLING - ZASADY SEGREGOWANIA ŚMIECI
UCZNIU NAPISZ POD KAŻDYM Z KONTENERÓW 3 NAZWY
PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻEMY DO NICH WYRZUCAĆ.
PLASTIK METAL

PAPIER

ŻÓŁTY

NIEBIESKI

SZKŁO

ZIELONY

SŁOIK
GAZETA
TORBA
FOLIOWA

PUSZKA
BUTELKA SZKLANA
BUTELKA
PLASTIKOWA

UCZNIU ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ.

KARTKA
PUDEŁKO

4, 5, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat Kosze do segregacji odpadów.
Pomaluj kosze do segregacji odpadów w odpowiednie kolory. Do jakich koszy trzeba je
powrzucać? Dzień Ziemi to świetna okazja, by posprzątać!

6 - 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 RR- ramiona
P; przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.
L- lewa strona
P- prawa strona
Ćw. 1 Marsz po wyznaczonej linii przodem – dystans 4-5 m.

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

Wykonujemy
4- 6 powtórzeń
każdego
ćwiczenia .
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

ŚRODA – 21.04.2021 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 , wklejenie do zeszytu lub zachowanie ich w celu sprawdzenia.
ZADANIE 1 (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: Skreśl odpady, które nie pasują do pozostałych. Wytnij i przyklej właściwe pojemniki.

ZADANIE2 (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: dopasuj litery do zdjęć według kodu. Wpisz w ramki, odczytaj hasło i wyjaśnij jego znaczenie.

3 - 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
Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w bok – L i
P; przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder .
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.

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

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
PN - prawa noga
LN – lewa noga
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. Wykonujemy
b). Powracamy do pozycji wyjściowej. To 8-12 powtórzeń
każdego
samo LN.
ćwiczenia .

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

4, 5 - 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.

6, 7- Przysposobienie do pracy
Temat Kosz do segregacji odpadów.
Pokoloruj kosz do segregacji odpadów. Zobacz, ile śmieci znalazło się poza nim! Do jakich
koszy trzeba je powrzucać? Dzień Ziemi to świetna okazja, by posprzątać!

KOŁO ZAINTERESOWAŃ
Temat: Tulipany z bibuły
Jak zrobić tulipany z bibuły – instrukcja:
1. Wytnij płatki kwiatów. Pasek bibuły powinien mieć około 12x20 cm. Następnie złóż go kilka razy w
mały prostokąt.
2. Uzyskanemu tak prostokątowi z jednej strony zaokrąglij rogi naszego prostokąta.
3. Przechodzimy do wykonania kielicha. Z bibuły wytnij kwadrat o boku 15 cm.
4. Delikatnie uformuj środek. Wcześniej przygotowaną małą kuleczkę waty ułóż na kwadratowym
kawałku bibuły. Jeśli zostanie Ci nadmiar bibuły, zwiń go w łodyżkę.
5. Owiń łodygę kielichem w taki sposób, aby środek znalazł się na jego dnie. Następnie okręć
drucikiem.
6. Dodaj wycięte i złożone wcześniej płatki z bibuły.
7. Ponownie okręć kwiat z dołu drucikiem. Przytnij go za pomocą obcęgów.
8. Ostrożnie wywiń płatki, aby się odchylały od kielicha.
9. Ciesz się swoim kwiatem z bibuły!
10. Zrób kolejny kwiat. Aż do uzyskania bukietu.

I w taki oto sposób Twój piękny kwiat z bibuły jest gotowy. Jeśli chodzi o kolory, to zdaj się na własną
wyobraźnię. Identycznie z kształtem płatków. Z czasem, kiedy podstawa robienia kwiatów z bibuły wejdzie
Ci w krew, będzie można eksperymentować z różnymi kształtami.
Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania.

CZWARTEK – 22.04.2021 r.
1 - 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.

2- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Julia i Sebastian wykonują zadania samodzielnie. Pawłowi polecenia odczytują rodzice. Wspierają
podczas wykonywania zadań.
Proszę o wypełnienie zadań , wklejenie do zeszytu lub zachowanie ich w celu sprawdzenia.
ZADANIE 1 (Julia, Sebastian, Paweł)
Polecenie: Rozetnij obrazek i ułóż puzzle. Wklej je do zeszytu. Odczytaj hasło i wyjaśnij jak je rozumiesz,
następnie narysuj
, tam gdzie dziecko oszczędniej wykorzystuje wodę.

3 – 8 - Przysposobienie do pracy
Temat: Recykling to nie segregacja.
Ideą wiodącą recyklingu jest oczywiście ochrona środowiska. Jego celem jest ograniczenie zużycia
surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Recykling polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w
procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o
innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii”.
Najprościej mówiąc, recykling to powtórne wykorzystanie odpadów, które może zaczynać się od
segregacji.
A na czym polega domowy recykling? W każdym gospodarstwie domowym jest wiele odpadów czy
niepotrzebnych przedmiotów, które mają znaleźć się w koszu na śmieci, a my możemy wykorzystać je
powtórnie. W ten sposób zmniejszymy ilość odpadów, oszczędzimy cenne surowce. Angażując całą
rodzinę, z kilku „niby” niepotrzebnych rzeczy (np. rurek po papierze toaletowym, kartonów, butelek
PET, nakrętek, korków, gazet itd.) możemy wyczarować wspaniałe i oryginalne zabawki, ozdoby do
mieszkania, czy fantazyjną biżuterię.
Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu (szukaj
go na opakowaniu). Kody zawierają trzy strzałki, tworzące trójkąt, z grotami skierowanymi zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Wewnątrz trójkąta znajduje się liczba oznaczająca kod użytego materiału, a
pod trójkątem umieszczany jest skrót literowy.

Zadaniem waszym będzie wyszukanie w zasobach internetowych ciekawych propozycji związanych z
recyklingiem. Czyli w wyszukiwarce internetowej „Google” wpisz następujące hasła:
 ekologia;
 recykling;
 Międzynarodowy Dzień Ziemi;
Odczytajcie znalezione informacje i podzielcie się nią z najbliższymi osobami w waszym otoczeniu.

PIĄTEK – 23.04.2021 r.
1 - 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 – RR- ramiona
L i P; przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.
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.
Wykonujemy 6-10
powtórzeń
każdego ćwiczenia
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.

2 - Religia
TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGU
Uczniu , przeczytaj, proszę, 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.

Zaśpiewaj 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 podziękuj Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w Twoim życiu.
Zastanów się czy w Twoim życiu doświadczyłaś jakiegoś cudu. Porozmawiaj o tym z rodzicami i narysuj to. Zdjęcia z
wykonanej pracy proszę przesłać wychowawcy, a pracę proszę przynieść na lekcje religii po zakończeniu zdalnego
nauczania.

3, 4 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.

5, 6, 7 - Przysposobienie do pracy
Temat: Wypełniamy kontury.
Proszę wypełnijcie kontury plasteliną:

TERAPIE - PAWEŁ H.
Temat: Czytamy i wklejamy. Czynności.

Rodzicu, przeczytaj polecenie. Można wyciąć lub wskazywać palcem obrazek i pasującą nazwę czynności.
Pawle, przeczytaj podpisy i wskaż właściwy obrazek.

PSYCHOLOG
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Pawła. 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. Paweł ma za zadanie pokazać co czuje
w tej sytuacji oraz zrobić taką samą minę jak na symbolu, który pokazał. Jeśli nie będzie pewien odpowiedzi,
można zadać mu pomocnicze pytania. Paweł lubi widzieć swoją ekspresję emocji w lustrze, jeśli to możliwe
warto dać mu małe lusterko.
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”.

Dodatkowe obrazki emocji.

Sytuacje.

Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z pamięci. Klasyfikowaniu obiektów- środki transportu (zadanie
ucznia polega na nazwaniu środków transportu, dopasowaniu ich do odpowiedniej kategorii i
zapisaniu nazwy z pamięci. Materiały pochodzą ze stotny terapia.pl).

Ćwiczenia w szeregowaniu/ uzupełnianiu liczb z przekroczeniem progu 10 (Zadanie ucznia
polega na wycięciu elementów z dołu strony i uzupełnieniu szeregów liczbowych).

Rodzicu przeczytaj polecenia i w razie trudności pomóż dziecku wykonać zadania.
Wspieraj, ale nie wyręczaj.
Czytanie zdań/dopasowywanie do ilustracji (Zadanie ucznia polega na wycięciu
obrazków/ułożeniu ich we właściwej kolejności oraz dopasowaniu podpisów. Przyklejeniu na
kartkę).

TRENER JEST
ZADOWOLONY.
DZIECI ROBIĄ
ĆWICZENIA W
WODZIE.

DZIECI BIORĄ
PRYSZNIC.
DZIECI ZARAZ
WEJDĄ DO
WODY.

TERAPIE - JULIA CH.
Rozwiązujemy zadania z treścią. Dodawanie.
Julio, przeczytaj zadania i zapisz równania.

REWALIDACJA - Julia Ch.
Proste obliczenia kalendarzowe.
Julia wydrukuj kartę pracy . Odpowiedz pisemnie na pytania.

Dzisiaj jest piątek 23 kwietnia.

1.

Jaki dzień tygodnia będzie za tydzień?

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2.

Wycieczka zaczęła się rano 14 lipca, a skończyła się wieczorem 19 lipca.

Ile dni trwała wycieczka?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

REWALIDACJA - Julia Ch.

1.Julia wydrukuj kartę pracy. Przeczytaj po cichu, uważnie tekst. Odpowiedz pełnym
zdaniem na pytania do tekstu

1. Jakie drzewa rosły wzdłuż alei?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

2.

Jakie zwierzę zauważyły dzieci na spacerze?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Zaznacz prawidłową odpowiedź- podkreśł na zielono.
 Co zrobiła Krysia, gdy zobaczyłą zwierzę?
a) z zainteresowaniem przyglądała się wędrówce zwierzęcia
b) uciekła do rodziców
c) wzięła zwierzę do ręki
 Jak miał na imię brat Krysi?
a) Piotrek
b) Paweł
c) Przemek

REWALIDACJA - Julia Ch.
1. Ćwiczenia w rozwijaniu orientacji przestrzennej- przyklejanie elementów
według instrukcji pisemnej (Julia wydrukuj kartę pracy. Wytnij i uporządkuj
przemioty. Przyklej).

REWALIDACJA - Julia Ch.
1. Układanie/opowiadanie historyjki obrazkowej.

Julia wydrukuj kartę/ wytnij obrazki. Ułóż je w odpowiedniej kolejności/opowiedz
mamie/przyklej na kartkę. Podpisz obrazki. Wymyśl i zapisz tytuł.

Zajęcia z pedagogiem – Julia Ch.
Bardzo proszę o wsparcie Julii przy wykonaniu zadania. Dziękuję 
Julia w każdym zdaniu brakuje jednego słowa, które powinno uzupełnić przysłowie w taki sposób, by miało
ono sens. To brakujące słowo należy wpisać w krzyżówce.
Po rozwiązaniu krzyżówki powstanie rozwiązanie - hasło, które należy wpisać w puste pole na dole karty.
(Informacja dla rodzica: Po wykonaniu zadania proszę zapytać Julię, czy potrafi wyjaśnić znaczenie
wszystkich przysłów, które znalazły się w krzyżówce.)

TERAPIE - SEBASTIAN S.
Obliczenia zegarowe.
Sebastian wydrukuj kartę pracy i wykonaj obliczenia zegarowe.
1. Ile godzin czynne jest zoo w sobotę w wakacje?

2. Odczytaj godzinę na obu zegarach. Zapisz ile czasu minęło.

REWALIDACJA - SEBASTIAN S.
Uzupełnianie luk w tekście w logiczny sposób.
Sebastian otwórz link pod ilustracją. Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij luki wybierając
właściwe słowa. Zrób zdjęcie wykonanego zadania i zachowaj do powrotu do szkoły.

https://es.liveworksheets.com/ik1409600qx

PSYCHOLOG
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma pozwolić Sebastianowi poznać sposoby na radzenie sobie z trudnymi emocjami.
Jeśli nauczanie zdalne się przedłuży, w kolejnych kartach znajdzie nowe sposoby. Pozwoli mu to wybrać technikę,
która będzie mu najbardziej odpowiadać.
Sebastian, poniżej opisałem sposób na radzenie sobie z trudnymi emocjami, np. strachem, smutkiem i gniewem.
Pamiętam, sądzisz że sobie z nimi radzisz. Obecnie pozwalasz sobie czuć te emocje i zostać im z Tobą. Bywa jednak,
że zbierze się ich zbyt wiele. Wtedy reagujesz krzykiem, złością, obrażasz kogoś. Każdy tak się czuje, gdy zbyt wiele
emocji pojawi się w ich ciele. Po to powstały techniki, które je osłabiają i pozwalają kontrolować emocje. Oto jedna z
nich, spodoba Ci się.
Zadanie:
Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z emocjami jest ruch. Dziś więc chwilę będziesz prężyć
muskuły. Pamiętaj by spokojnie oddychać, nawet jeśli ćwiczenia będą to utrudniać.

1. Złóż dłonie w pięści i mocno je zaciśnij. Utrzymaj je w ten sposób licząc powoli do 7. Reszta ciała ma być
rozluźniona. Po doliczeniu do 7 rozluźnij pięści. Policz do 10 zanim przejdziesz do kolejnego ćwiczenia.
2. Zrób pozę siłacza i napnij mocno ręce, tak byś widział swoje bicepsy.
Utrzymaj tę pozycję licząc powoli do 7. Reszta ciała ma być rozluźniona. Po doliczeniu do 7 rozluźnij się. Policz do 10
zanim przejdziesz do kolejnego ćwiczenia.

3. Połóż się w wygodnej pozycji. Używając tylko siły swojego brzucha unieś nogi i klatkę piersiową. Reszta ciała ma
pozostać rozluźniona. Utrzymaj pozycję aż doliczysz do 7. Następnie rozluźnij się. Policz do 10 zanim przejdziesz do
kolejnego ćwiczenia.
4. Zaciśnij mocno zęby z zamkniętymi oczami. Utrzymaj pozycję aż doliczysz do 7. Następnie rozluźnij się.
To tyle. Jak się teraz czujesz? Jeśli jesteś spokojniejszy, zapamiętaj to uczucie. Wykorzystaj te ćwiczenia gdy
poczujesz, szczególnie gdy jesteś zdenerwowany.

REWALIDACJA - SEBASTIAN S.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Naucz się czytać.
WIOSNA W SADZIE.
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.
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi
wyrazami poniżej. Pamiętaj o przcinkach.

W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:
……………………………………………………………………………………
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE:
……………………………………………………………………………………
jabłonie, agrest, grusze,czereśnie,wiśnie, porzeczki,morele, maliny.
3. Do podanych wyrazów w liczbie mnogiej dopisz wyrazy w liczbie pojedyńczej, według
wzoru.

JABŁONIE- jedna

jabłoń

CZEREŚNIE- jedna …………

GRUSZE-

jedna

………….

MORELE -

WIŚNIE-

jedna

………….

PORZECZKI - jedna ………….

jedna ………….

4. 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(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-

………………………………

