Organizacja indywidualnego nauczania ZRW
7.04.2021 – 9.04.2021r.

Seweryn D. 7.04. – 9.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Łyskawińska
Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!

1. Kolory wiosny: żółty, czerwony
- Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Seweryna nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
- Komunikacja (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Sewerynem inicjując w ten sposób z nim kontakt

2. Percepcja dotykowa
- poznawanie dotykania elementów różnego koloru. Nazywanie koloru cytryny- żółty i koloru papryki - czerwony –
zabawa polisensoryczna;
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie.
3. Funkcje poznawcze:
Droga Mamo
Skieruj wzrok swojego dziecka na wiosenna ilustrację. Obserwuj reakcje dziecka.

- WIOSNA- poznawanie
ciekawostek związanych z wiosną: kwiaty, gałązki, cebulki, trawa, ziemia, woda
( dotykanie, wąchanie, słuchanie odgłosu stukania, szeleszczenie, zamykanie dłoni podczas chwytania, mieszanie).

4. Zabawy z kolorowymi materiałami.
Droga Mamo
Przygotuj kawałki materiałów w kolorach wiosennych (żółty, zielony). Pobawcie się w zasłanianie, odkrywanie
twarzy. Pomóż dziecku złapać materiał, zsunąć z twarzy. Większymi kawałkami materiałów możecie przykrywać,
odkrywać, owijać całe ciało.

5. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)
- elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby,
ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).
- zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)
6. Stymulacja słuchowa – słuchanie odgłosów przyrody.
Droga Mamo.
Otwórz okno w pokoju. Posadź dziecko przy oknie. Słuchajcie wspólnie odgłosów przyrody – odgłosy ptaków.
Dodatkowo możecie poszukać w serwisie Youtube odgłosów wiosny, wspólnie posłuchać, zrelaksować się.

Aleksander Sz. 7.04. – 9.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Łyskawińska
Drogi Tato! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!

1. Kolory wiosny: żółty, czerwony
- Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Aleksandra nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
- Komunikacja (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Aleksandrem inicjując w ten sposób z nim kontakt

2. Percepcja dotykowa
- poznawanie dotykania elementów różnego koloru. Nazywanie koloru cytryny- żółty i koloru papryki - czerwony –
zabawa polisensoryczna;
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie.
3. Funkcje poznawcze:
Drogi Tato. Skieruj wzrok dziecka na wiosenną ilustrację. Obserwuj reakcję dziecka.

4. Stymulacja słuchowa – słuchanie odgłosów przyrody.
Drogi Tato.
Otwórz okno w pokoju. Posadź dziecko przy oknie. Słuchajcie wspólnie odgłosów przyrody – odgłosy ptaków.
Dodatkowo możecie poszukać w serwisie Youtube odgłosów wiosny, wspólnie posłuchać, zrelaksować się.
5. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)
- elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby,
ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).
- zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)

Aleksander Sz. 8.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna MARCINISZYN
TEMAT: PTAKI
1. Stymulacja słuchowa - słuchanie odgłosów ptaków.
Drogi Rodzicu! Posadź dziecko przy otwartym oknie i posłuchajcie odgłosów ptaków. Jeśli pogoda nie będzie
sprzyjała otwarciu okna, możecie posłuchać odgłosów odtwarzanych z telefonu lub komputera. Może Pan skorzystać
z proponowanego linku. Bardzo proszę go skopiować, wkleić w przeglądarce internetowej i włączyć za pomocą
przycisku „enter”.
https://youtu.be/qKr_ungGOYI
2. Ćwiczenie percepcji wzrokowej - kierowanie uwagi wzrokowej na ilustracje, poruszające się piórka - zabawa z
piórkami.
Drogi Rodzicu! Pomóż dziecku skierować wzrok na ilustracje z ptaki, proszę spróbować znaleźć obrazki
przedstawiające ptaki i zaprezentować je dziecku, spróbujcie wspólnie palcem dziecka wskazać ptaki na ilustracji.
Następnie proszę pokazać dziecku piórka i zacząć podrzucać, upuszczać je z góry, dmuchać na nie, tak, aby były w
zasięgu wzroku dziecka. Aleksander może próbować chwytać piórka.
3. Stymulacja dotykowa piórkami - dotykanie, łaskotanie. Rozwijanie świadomości ciała.
Rodzicu! Rozrzuć przed dzieckiem piórka i pozwól mu je dotknąć, manipulować nimi. Następnie proszę weź piórko i
dotykaj, łaskocz twarz dziecka, jego dłonie, ręce, szyję itp.
Drogi Rodzicu, możesz dodatkowo wykorzystać do zabawy wierszyk, znany już z poprzednich zajęć i zamiast
masować czy ściskać palce dziecka, łaskocz i dotykaj je piórkiem.
Dziesięć palców mam, każdy stoi sam (dotykamy piórkiem po kolei każdego palca u obu rąk dziecka)
Czasem sobie porachuję, czy żadnego nie brakuje. Czy je wszystkie mam. Czy je wszystkie mam. (dotykamy
piórkiem po kolei każdego palca u obu rąk dziecka)
Pierwszy palec wielki (dotykamy piórkiem łaskoczemy dziecko po kciuku),
wskazujący na figielki (dotykamy piórkiem palec wskazujący),
trzeci palec to największy (dotykamy piórkiem palec środkowy) ,
a ten czwarty trochę mniejszy (dotykamy piórkiem palec serdeczny),
piąty- to paluszek mały (dotykamy piórkiem najmniejszego palca).
Oto szereg cały (dotykamy piórkiem po kolei wszystkich palców)
Udanej zabawy! :-)
Drogi Rodzicu! W miarę możliwości proszę o dokumentowanie przebiegu fragmentu zajęć i przesłanie mi za
pośrednictwem Messengera lub na adres mailowy. Anna M.

Aleksander Sz. 9.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ilona Krzesińska
Szanowny Tato! Proszę o wykonanie proponowanych zadań:
Ćwiczenia komunikacyjne:
 odpowiadanie uśmiechem na uśmiech,
 komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie dziecku o tym co robimy,
 opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, opowiadań,
1. Percepcja słuchowa:
 Słuchanie odgłosów deszczu,
(wyszukujemy w serwisie You Tube lub korzystamy z propozycji podanej pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=xhE2AL7pPXo )
2.Funkcje poznawcze:
3. Motorka mała:



Zabawy w wodzie - przygotowujemy miskę z woda, dłonie dziecka umieszczamy w wodzie, następnie
oblewamy je wodą.
Umieszczamy w misce z wodą np. klocki. Zadaniem dziecka jest wyciągnięcie klocków z wody ( podczas
wykonywania tego ćwiczenia cały czas wspieramy dziecko: nakierowujemy rękę dziecka, pomagamy chwycić
przedmiot oraz wyciągnąć go z wody).

Zabawa bańkami mydlanymi: (dziecko obserwuje w miarę swoich możliwości powstające bańki mydlane)

4. Słuchanie ulubionej muzyki relaksacyjnej
W razie wątpliwości proszę o kontakt

Maciej W. 7.04. – 9.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Łyskawińska
Droga Mamo! Przekazuję propozycję ćwiczeń. Bardzo proszę aby w miarę możliwości realizować zadania. W razie
pytań jestem do dyspozycji i zapraszam do kontaktu. Życzę powodzenia!

1. Kolory wiosny: żółty, czerwony
- Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Maćka nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
- Komunikacja, (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Maćkiem inicjując w ten sposób z nim kontakt
2. Percepcja dotykowa
- poznawanie dotykania elementów różnego koloru. Nazywanie koloru cytryny- żółty i koloru papryki - czerwony –
zabawa polisensoryczna;
- dotykanie klocków o określonych kolorach, wrzucanie do oznaczonych pojemników – segregowanie.
3. Funkcje poznawcze:
Droga Mamo
Skieruj wzrok swojego dziecka na wiosenna ilustrację. Obserwuj reakcje dziecka.

- WIOSNA- poznawanie
ciekawostek związanych z wiosną: kwiaty, gałązki, cebulki, trawa, ziemia, woda
( dotykanie, wąchanie, słuchanie odgłosu stukania, szeleszczenie, zamykanie dłoni podczas chwytania, mieszanie).

4. Zabawy z kolorowymi materiałami.
Droga Mamo
Przygotuj kawałki materiałów w kolorach wiosennych (żółty, zielony). Pobawcie się w zasłanianie, odkrywanie
twarzy. Pomóż dziecku złapać materiał, zsunąć z twarzy. Większymi kawałkami materiałów możecie przykrywać,
odkrywać, owijać całe ciało.

5. Rozwijanie świadomości ciała z wykorzystywaniem programu Ch. Knilla
https://www.youtube.com/watch?v=ufv390ritYM)

- elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - (huśtanie dziecka w kocu – koc trzymają dwie dorosłe osoby,
ciągnięcie dziecka po podłodze leżącego na kocu).
- zabawa chustą, materiałem, szalikami w kolorach wiosny (przykrywanie dziecka chustą, odkrywanie)

6. Stymulacja słuchowa – słuchanie odgłosów przyrody.
Droga Mamo.
Otwórz okno w pokoju. Posadź dziecko przy oknie. Słuchajcie wspólnie odgłosów przyrody – odgłosy ptaków.
Dodatkowo możecie poszukać w serwisie Youtube odgłosów wiosny, wspólnie posłuchać, zrelaksować się.

Anna B. 7-9.04.2021 r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia : Marta Suszczewicz
Rodzicu
W tym tygodniu tematyka zajęć będzie związana z obecną porą roku - wiosną.
1. Stymulacja węchowa – zapachy wiosny.
Rodzicu.
W zależności od możliwości i dostępności przygotuj:
- olejki eteryczne z zapachami o tematyce wiosennej (np. różne zapachy kwiatowe, zapach bryzy morskiej, zapachy
świeżych owoców i inne dostępne).
- wiosenne kwiaty (cięte lub doniczkowe) np. hiacynt, szafirek, tulipan, żonkil,
Niech Ania powącha poszczególne olejki lub wiosenne kwiaty. Nazywajcie te zapachy. Po reakcji dziecka możemy
ocenić czy te zapachy się jej podobają. Powiedz – tak pachnie wiosna. Możecie wykorzystać ilustracje tematyczne
przedstawiające wiosnę.

2. Zabawa pokaż o czym śpiewasz do utworu „Wiosenny spacerek”
Rodzicu.
Proszę, abyś włączył dziecku piosenkę z poniższego linku:
https://www.youtube.com/watch?v=xeqFvkD_ErQ&list=PLg1CqgwFMHxhOQA-DdZK02cKWYu-sE_LZ&index=14
Z twoją pomocą ilustrujcie ruchem tekst piosenki według poniższej instrukcji:
Tup, tup, tup. (bis)
cieplutkie słońce świeci,

Przy tej zwrotce łapiemy za nogi w okolicy kostek i tupiemy w

na wycieczkę poszły dzieci

pozycji leżącej o materac udając tupanie.

z naszego przedszkola. (bis)
Tup, tup, tup. (bis)
Tu fiołek, tam pierwiosnek,

Przy tej zwrotce przykładamy rękę dziecka do oczu, do ucha

widać wiosnę, słychać wiosnę

wykonując gest udający szukanie wzrokiem, nasłuchiwanie.

w lesie i na polach. (bis)
Ćwir, ćwir, ćwir. (bis)
Jaskołeczka czarna, mała

Przy tej zwrotce rozkładamy ręce dziecka na boki i naśladujemy ruchy

z ciepłych krajow przyleciała,

przypominające machanie skrzydeł ptaków.

gniazdo swe buduje. (bis)

3. Nasłuchiwanie odgłosów przyrody
Rodzicu.
Zabierz dziecko na wiosenny spacer lub wyjdź z nim na balkon. Nasłuchujcie wspólnie odgłosów wiosny – odgłosy
ptaków, szum drzew na wietrze, odgłosy bawiących się dzieci itp. Zwracaj uwagę na poszczególne dźwięki, nazywaj
słyszane dźwięki.

4. Praca plastyczna pt. „Wiosenne bazie”
Rodzicu.
Wykonaj z dzieckiem pracę plastyczną „Wiosenne bazie”.

Instrukcja:
Potrzebne materiały: kartka papieru, brązowa farbka plakatowa, kawałki waty lub płatków kosmetycznych, klej.
Wykonanie:
- uczennica z pomocą rodzica moczy palce w farbce i rysuje na kartce gałązki;
- wycieramy palce mokrymi chusteczkami;
- angażujemy dziecko do odrywania kawałków waty;
- w miejsca posmarowane przez rodzica klejem z jego pomocą dziecko przykleja watę na gałązki;
- oglądamy wspólnie wykonaną pracę, nagradzamy dziecko miłym słowem, uśmiecham, uściskiem za wzorową pracę
😊

5. Zabawa „Słonko świeci” z wykorzystaniem latarki.
Rodzicu.
Pobaw się z dzieckiem udając latarką świecące słonko. Zademonstruj dziecku z pomocą latarki kiedy świeci słonko.
Świeć latarką w różne miejsca. Niech dziecko szuka wzrokiem po pokoju gdzie świeci słońce. Następnie gasimy
latarkę i zapalamy w innym miejscu i znowu szukamy gdzie teraz zaświeciło.

Anna B. 7-9.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Kaiser Szmidt
Zabawy z cieczą nienewtonowską
Dziś wykonamy eksperyment z cieczą nienewtonowska. Świetna zabawa sensoryczna.
Do wykonania tego doświadczenia potrzebować będziemy :
 miskę
 1/2 szklanki wody
 1 szklankę maki ziemniaczanej
 opcjonalnie: barwnik spożywczy
Drogi rodzicu pomóż dziecku wsypać do miski składniki dokładnie wymieszać, a następnie zapraszam do wspólnej
zabawy! Ciecz nienewtonowska jest fascynująca w dotyku, jeśli się ją zgniata ma konsystencje plasteliny, ale
pozostawiona na chwile wypływa przez palce.
Ruchome piaski
Uderzajcie pięścią w masę wylaną w misce. Jaki efekt? Powierzchnia stała się twarda i nie przepuszcza do środka
Waszej pieści? W takim razie spróbujcie położyć dłoń na powierzchni masy. Czy to ruchome piaski? To samo możecie
powtórzyć używając plastikowej zabawki np. Spidermana czy innego odważnego bohatera – skaczcie nim po cieczy, a
potem postawcie go na chwile w misce.
Odbijamy piłeczkę
Spróbujcie wrzucić do miski niedużą piłkę, najlepiej kauczukową. Odbija się?
Lepimy piłkę
Ulepcie kulkę i połóżcie ją na dłoni. Ciecz nienewtonowska pozbawiona ugniatania po chwili wypłynie z Waszych rąk.
Udanych eksperymentów i dobrej zabawy.

Julia K. 7-9.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Danuta Masiuk
WIOSENNY OGRÓD- WIOSENNE WARZYWA
DROGA MAMO!
Proszę o wykonanie proponowanych zadań i ćwiczeń: WIOSENNE WARZYWA
Mamo ! Proszę o skorzystanie z podanych linków do pracy z dzieckiem.
1.Korzystanie z linków Youtube dt. Dotyk, komunikacja, świadomość ciała i przestrzeni - wg.Ch. Knilla cz1,2codzienne ćwiczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM
1.Nauka nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia .
Piosenka na powitanie.
Podnoszenie ręki z pomocą mamy na powitanie i pożegnanie. Uważne słuchanie piosenek na powitanie i
pożegnanie.
2. Ćwiczenia usprawniające odruch chwytny. Droga Mamo. Naszykuj warzywa: pomidora, szczypiorek, rzodkiewkę,
cebulę , ogórka ,młodą marchewkę itp. Pomóż dziecku wziąć do ręki wskazane warzywa. Niech Julia chwilę z Twoją
pomocą utrzyma w ręce te warzywa. Opowiadaj Juli o tych warzywach.
2. Stymulacja słuchowa – słuchanie piosenki ,,Ogórek wąsaty’’ Wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmu.
Piosenki na You Tube - Domowe przedszkole - ,,Wiosenne nowalijki ‘’
Wiosenna muzyka relaksacyjna, ,,Maszeruje wiosna’’, ,,Pachnąca wiosna’’, ,, Wiosna , wiosna ,’’
4.Komunikacja – komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie o tym co robimy ( np. mama
odkurza, myje naczynia, warzywa, wkłada pranie do pralki, otwiera okno, zamyka drzwi itp.)- opowiadanie i czytanie
bajek, wierszyków, opowiadań, słuchanie bajek na CD.
Czytanie wiersza Jana Brzechwy ,,Na straganie ‘’
5. Stymulacja percepcji smakowej – wiosenne warzywa (ćwiczenia polisensoryczne)
Mamo! Niech Julia skosztuje (pomidora, ogórka, rzodkiewkę- startą na grubych oczkach, szczypiorek, poliże cebulę
itp. Poznajemy nowe smaki.
6.Stymulacja percepcji dotykowej i węchowej- wytwarzanie dźwięków akustycznych(wąchanie ,krojenie, obieranie
dotykanie warzyw np. cebuli , picie soku z marchewki , stukanie o rożne przedmioty, ubijanie mięsa, pluskanie wody,
Poznawanie, dotykanie warzyw ( miękkie , twarde, kwaśne, słodkie , okrągłe, podłużne, itp.). Zabawa z tymi
warzywami..
5. Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała: - masaż ciała (przegłaskiwanie, rozciąganie, dociskanie
określonych partii ciała – pleców, nóg, kończyn górnych, dolnych).
7. Motoryka mała – trzymanie w ręce z pomocą mamy ogórka lub marchewki - wkładanie warzywa do pudełka,
wyjmowanie warzywa z pudełka. Manipulowanie plastikowymi warzywami .
8.Relaksacja przy muzyce.

Wiersz Jana Brzechwy ,,Na straganie’’
Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:
"Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze."
"Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!"
Rzecze na to kalarepka:
"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!"
Groch po brzuszku rzepę klepie:
"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?"
"Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.
Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może."
"A to feler" Westchnął seler.
Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:
"Mój Buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?"
Burak tylko nos zatyka:
"Niech no pani prędzej zmyka,
Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą."
"A to feler" Westchnął seler.
Naraz słychać głos fasoli:
"Gdzie się pani tu gramoli?!"
"Nie bądź dla mnie taka wielka" Odpowiada jej brukselka.
"Widzieliście, jaka krewka!" Zaperzyła się marchewka.
"Niech rozsądzi nas kapusta!"
"Co, kapusta?! Głowa pusta?!"
A kapusta rzecze smutnie:
"Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!"
"A to feler" Westchnął seler.

Julia K. 07-08.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marzena Łabuda

Pani Alu. Proszę w miarę możliwości popracować według moich wskazówek.
1. Samoobsługa (zaspokajanie własnych potrzeb)
- częste wspólne wycieranie rąk Julki nawilżaną chusteczką, którą razem trzymamy w ręku
2. Komunikacja (nawiązywanie kontaktu)
- podtrzymywanie wokalizacji z Julką inicjując w ten sposób z nią kontakt
- zadawanie pytania wymagającego odpowiedzi „tak” skierowanego do Julki i wspólne przytaknięcie głową do przodu
3. Funkcje poznawcze :
Percepcja słuchowa
- kontrolowanie reakcji Julki na dźwięki usłyszane z otoczenia
- słuchanie odgłosów ptaków za oknem- otwieramy okno i słuchamy. Spacer na powietrzu.
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla realizujemy program I – link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY
- słuchanie piosenki o wiośnie - link https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
Wiosenny ogród
czwartek – Wiosenne warzywa
piątek – Wiosenna kanapka
Percepcja dotykowa, węchowa, smakowa
- Poznawanie, dotykanie różnych wiosennych warzyw. Poznajemy z Julką nowalijki takie jak rzodkiewka, szczypior,
sałata. Prowadzenie zabawy polisensorycznej z nowalijkami: ugniatanie rękami liści rzodkiewki, sałaty, poznawanie
dotykowe kulek rzodkiewki- wąchanie liści i zrobionej z nich papki, wąchanie pokrojonej rzodkiewki, szczypioru i
sałaty
- Wiosenna kanapka- układanie na kanapce kolejnych elementów kanapki z nazywaniem. Smakowite jedzenie
kanapki przez mamę chwaląc Julki dzieło.
- Smarownie ust Julki prezentowanymi nowalijkami poznając smak
4. Motoryka mała
- Kolorowanie paluszkami umaczanymi w farbie w konturze warzyw wiosennych – obrazek rzodkiewki (nazywamy
używane kolory) (załącznik 1)
- Papierowa wyklejanka postaci wiosennego ptaszka (załącznik 2)
(przygotowujemy drobne kawałeczki kolorowego papieru, smarujemy klejem elementy ptaszka, paluszkiem
wskazującym moczonym chusteczką nawilżaną łapiemy papierki i przyklejamy w wysmarowany klejem kontur
obrazka)

Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.

załącznik 1 - czwartek

Element rzodkiewki możemy odrysować przykładając kartkę do monitora i delikatnie kredką odrysowujemy.

załącznik 2 -piątek

Element ptaszka możemy odrysować przykładając kartkę do monitora
i delikatnie kredką odrysowujemy.

BORYS S. 07-09.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Kamila Kopczyńska
Proszę o zachowanie wykonanych prac, lub zrobienie zdjęcia podczas wykonywanych ćwiczeń.
1. Poznanie wielozmysłowe – spotkanie z żywiołem – woda
- mieszanie rękoma w misce z wodą
- zraszanie spryskiwaczem głowy, rąk, nóg, brzucha – dotykanie, nazywanie części ciała,
prowadzenie dłoni dziecka – dotykanie części ciała – nazywanie.
2. Zajęcia plastyczne
- mieszanie rękoma w pojemniku z płatkami kosmetycznymi lub z watą
- zaciskanie w dłoni waty
- wyklejanie płatkami bociana wg wzoru
3. Rozwijanie świadomości własnego ciała z wykorzystaniem programu
Aktywności Ch. Knilla - w wyszukiwarkę www.youtube.com proszę wpisać „METODA Knill/program wprowadzający”
albo https://www.youtube.com/watch?v=rA1TKTJ1kig
Obserwuj ruchy osoby na filmie, spróbuj to samo wykonać z Borysem, siedząc naprzeciwko niego, lub siedząc
okrakiem mając Borysa opartego o swoją klatkę piersiową.

