Organizacja indywidualnego nauczania ZRW
12.04.2021 – 16.04.2021r.
Seweryn D. 12.04. – 16.04.2021r.
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. 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.
2. 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)
3. NOWALIJKI – rzodkiewka, sałata, szczypiorek, pomidor, ogórek
- Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – nowalijki – proszę pokazać Sewerynowi warzywa, niech je dotyka,
przekłada z pomocą do misek, może z pomocą je umyć, wąchać, próbować.
4. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk:
- doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Seweryna, łyżki, niedużych
zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach
- manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem itp.)
5. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej
– oglądamy bajkę o zdrowych warzywach
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4

- skupiamy wzrok na ilustracji z warzywami

- Droga Mamo przeczytaj Sewerynowi wierszyk „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.

6. Percepcja dotykowa - Percepcja węchowa
- poznawanie dotykanie różnych elementów wiosennego talerzyka:
poniedziałek- rzodkiewka, wtorek – sałata, czwartek- pomidor, piątek - ogórek.
Zabawa polisensoryczna z tymi produktami - warzywa dajemy dotykać i poznawać w całości, wąchamy,
rozdrabniamy na elementy poznając w rękach Seweryna konsystencję i znowu wąchamy. Mieszamy, taplamy
rączkami w misce, językiem poznajemy smak prezentowanych warzyw).

7. Motoryka mała
- Kolorowanie paluszkami umaczanymi w farbie konturu rzodkiewek (na kartce od bloku proszę narysować kontur
rzodkiewki)
- wcieranie pomidora w kartkę rozmazując go po całości
- Zabawa ciastoliną-wygniatanie, przekładanie z ręki do ręki
8. 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.

POWODZENIA !!!

Aleksander Sz. 12.04 – 16.04.2021r.
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. 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.
2. 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)
3. NOWALIJKI – rzodkiewka, sałata, szczypiorek, pomidor, ogórek
- Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – nowalijki – proszę pokazać Olkowi warzywa, niech je dotyka, przekłada z
pomocą do misek, może z pomocą je umyć, wąchać, próbować.
4. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk:
- doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Olka, łyżki, niedużych zabawek,
zaciskanie dłoni na tych przedmiotach
- manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem itp.)
5. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej
– oglądamy bajkę o zdrowych warzywach
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4
- skupiamy wzrok na ilustracji z warzywami

- Drogi Tato. Przeczytaj Olkowi wierszyk „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.
6. Percepcja dotykowa - Percepcja węchowa
- poznawanie dotykanie różnych elementów wiosennego talerzyka:
poniedziałek- rzodkiewka, sałata, środa – szczypiorek, pomidor, ogórek.
Zabawa polisensoryczna z tymi produktami - (warzywa dajemy dotykać i poznawać w całości, wąchamy,
rozdrabniamy na elementy poznając w rękach Olka konsystencję i znowu wąchamy. Mieszamy, taplamy rączkami w
misce, językiem poznajemy smak prezentowanych warzyw).
POWODZENIA !!!

Aleksander Sz. - WTOREK 13.04.21.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna MARCINISZYN
TEMAT: Bazie
1. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowa stymulacja zmysłów dziecka - obserwacja bazi kotków i pąków, słuchanie odgłosów otoczenia podczas spaceru.
Drogi Rodzicu! Proponuję wyjście na krótki spacer. Celem spaceru będzie obserwacja, dotykanie bazi - kotków,
wsłuchiwanie się w odgłosy ptaków, odgłosy otoczenia. Zwracaj uwagę dziecka na odgłosy ptaków. Podejdź
z dzieckiem do krzaków z baziami, pąkami pozwól je dotknąć, opisz ich wygląd, zwróć uwagę na kolor, kształt,
strukturę. Jeśli to możliwie zabierz gałązkę z baziami do domu.
2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i motoryki małej
Rodzicu! Wyklej proszę z dzieckiem łodygi bazi brązową lub zieloną plasteliną, a bazie kawałkami waty.

3. Usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki małej - zabawa paluszkowa
Rodzicu! Proponuję zabawę paluszkową, znaną już z poprzednich zajęć. Wykorzystaj podczas zabawy wierszyk, masuj
i ściskaj palce dziecka podczas wypowiadania słów rymowanki.
Dziesięć palców mam, każdy stoi sam (ściskamy po kolei każdy palec u obu rąk dziecka)
Czasem sobie porachuję, czy żadnego nie brakuje. Czy je wszystkie mam. Czy je wszystkie mam. (dotykamy po kolei
każdego palca u obu rąk dziecka)

Pierwszy palec wielki (dotykamy/ściskamy kciuk dziecka),
wskazujący na figielki (dotykamy/ściskamy palec wskazujący),
trzeci palec to największy (dotykamy/ściskamy palec środkowy) ,
a ten czwarty trochę mniejszy (dotykamy/ ściskamy palec serdeczny),
piąty- to paluszek mały (dotykamy/ ściskamy najmniejszy palec dziecka).
Oto szereg cały (dotykamy/ ściskamy po kolei wszystkie palce jednej dłoni dziecka)
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.

Czwartek 15.04.21.
Temat: Kwiecień - ciepły, kwiecień -zimny
1. Stymulowanie uwagi wzrokowo - słuchowej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.
Rodzicu! Przygotuj bębenek lub cymbałki, posłuchaj razem z dzieckiem piosenki "Kwiecień plecień", pokaż mu
obrazki dotyczące piosenki. Skorzystaj z proponowanego linku
https://youtu.be/v_uIhX6WpYM
Przygotuj proponowany instrument i włącz piosenkę jeszcze raz tym razem pomóż dziecku wykonać akompaniament
do refrenu piosenki.
Powodzenia! Udanej zabawy!
2. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem - ćwiczenie różnicowania odbierania bodźców czuciowych: ciepłozimno. Reagowanie na zmiany natężenia temperatury.
Rodzicu, przynieś suszarkę, skieruj łagodny strumień zimnego powietrza na twarz dziecka, poinformuj je, że teraz
czuje zimny powiew, następnie zmień strumień na ciepły i poinformuj dziecko, co teraz czuje. Wykonaj ćwiczenie na
przemian kilka razy. Obserwuj reakcje dziecka.
3. Rozwijanie świadomości ciała – zabawa z wykorzystaniem Programów Aktywności Knillów – Programu
Specjalnego.
Na koniec proponuję zajęcia, usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową oraz rozwijające motorykę duża i małą
oraz świadomość ciała.
Rodzicu, dla ułatwienia podaję link do filmu instruktarzowego. Wystarczy go skopiować, wkleić w przeglądarce i
postępować zgodnie z instrukcjami słownymi i ruchowymi.
https://youtu.be/kqLJ-NmuH1E
Powodzenia! Udanej zabawy!
Drogi Rodzicu! W miarę możliwości proszę o dokumentowanie przebiegu fragmentu zajęć i przesłanie mi za
pośrednictwem Messengera lub na adres mailowy. Anna Marciniszyn.

Aleksander Sz. 16.04.2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ilona Krzesińska
Szanowny Tato! Proszę o wykonanie proponowanych zadań:
1. Stymulacja słuchowa:
Drogi Rodzicu, proszę udostępnij dziecku nagranie:
„Wiosna w błękitnej sukience”- www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA Opowiedzieć dziecku o wiośnie ( słońce,
śpiew ptaków, zapach kwiatów).

2. Stymulacja wzrokowa:
Funkcje poznawcze:
Drogi Rodzicu, proszę pokaż dziecku jeżeli masz taką możliwość naturalne kwiaty (żonkile, tulipany lub inne). Dziecko
ogląda, dotyka kwiaty w miarę swoich możliwości. Podczas oglądania możesz opowiadać dziecku o kolorach
kwiatów, kształcie pąków itp.
Jeżeli nie ma możliwości wykorzystania naturalnych kwiatów można pokazać dziecku kwiaty wykorzystując do tego
obrazki.
3. Stymulacja węchowa:
Drogi Rodzicu, proszę daj dziecku do powąchania oliwkę, perfumy o zapachu kwiatowym.
4. Motorka mała:
Drogi Rodzicu, proszę pomóż dziecku wykonać zadanie:




dziecko przekłada kwiat z ręki lewej do ręki prawej i odwrotnie,
dziecko wraz z rodzicem tworzy bukiet,
dziecko wkłada kwiaty do wazonu.

5. Relaksacja:
Drogi Rodzicu, proszę udostępnij dziecku nagranie:
www.youtube.com/watch?v=l51dNc0bXYU

Maciej W. 12.04. – 16.04.2021r.
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. 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.
2. 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)
3. NOWALIJKI – rzodkiewka, sałata, szczypiorek, ogórek, pomidor
- Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – nowalijki – proszę pokazać Maćkowi warzywa, niech je dotyka, przekłada
z pomocą do misek, może z pomocą je umyć, wąchać, próbować.
4. Usprawnianie ruchowe dłoni, rąk:
- doskonalenie umiejętności utrzymywania przedmiotów w dłoni - wkładanie do ręki Maćka, łyżki, niedużych
zabawek, zaciskanie dłoni na tych przedmiotach
- manipulowanie w substancjach sypkich (wkładanie dłoni do misek z ryżem, kaszą, fasolą, makaronem itp.)
5. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej
– oglądamy bajkę o zdrowych warzywach
https://www.youtube.com/watch?v=R2EwtRLFtM4

- skupiamy wzrok na ilustracji z warzywami

- Droga Mamo przeczytaj Maćkowi wierszyk „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.

6. Percepcja dotykowa - Percepcja węchowa
- poznawanie dotykanie różnych elementów wiosennego talerzyka:
poniedziałek- rzodkiewka, wtorek – sałata, środa – szczypiorek, czwartek- pomidor, piątek - ogórek.
Zabawa polisensoryczna z tymi produktami - warzywa dajemy dotykać i poznawać w całości, wąchamy,
rozdrabniamy na elementy poznając w rękach Maćka konsystencję i znowu wąchamy. Mieszamy, taplamy rączkami
w misce, językiem poznajemy smak prezentowanych warzyw).

7. Motoryka mała
- Kolorowanie paluszkami umaczanymi w farbie konturu rzodkiewek (na kartce od bloku proszę narysować kontur
rzodkiewki)
- wcieranie pomidora w kartkę rozmazując go po całości
- Zabawa ciastoliną-wygniatanie, przekładanie z ręki do ręki

8. 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.

POWODZENIA !!!

JULIA K.- PONIEDZIAŁEK 12.04.2021r, ŚRODA 14.04.2021 r
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Danuta Masiuk

WIOSENNY SAD- DRZEWA OWOCOWE. KRZEWY OWOCOWE.
DROGA MAMO!
Proszę o wykonanie proponowanych zadań i ćwiczeń: WIOSENNY SAD
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. Proponuję jedną z zabaw paluszkowych.

2. Stymulacja słuchowa – Wiosenna muzyka relaksacyjna, ,,Maszeruje wiosna’’, ,,Pachnąca wiosna’’, ,, Wiosna ,
wiosna ’’Słuchanie A.Vivaldiego ,,Cztery pory roku’’- WIOSNA https://youtu.be/GRxofEmo3HA
3.Komunikacja – komentowanie wykonywanych czynności, ruchów, opowiadanie o tym co robimy ( np. mama
odkurza, myje naczynia, wkłada pranie do pralki, otwiera okno, zamyka drzwi itp.)- opowiadanie i czytanie bajek,
wierszyków, opowiadań, słuchanie bajek na CD.
4. Stymulacja percepcji smakowej – ćwiczenia polisensoryczne
Mamo! Niech Julia pije wiosenne soki z marchewki, marchewki - jabłka -banana, buraka.
Na drugie śniadanie proponuję wprowadzić musy owocowe, koktajle owocowe. Mają dużo witamin.

Proponuję dodawać do obiadu kiszonki- kapustę kiszoną, ogórki kiszone. Produkty te wzmocnią odporność Julii.
5.Stymulacja percepcji dotykowej, słuchowej, węchowej.
Mamo. Jak będzie ładna pogoda proszę idź z Julią na spacer :na działkę , do parku. Niech wszystkimi zmysłami
poczuje wiosnę (wiatr, słońce). Opowiadaj Julce jak wyglądają drzewa, krzewy owocowe, kwiaty. Zerwij kwiat, trawę
– niech dziecko powącha, dotknie. Opowiadaj o ptakach, owadach. Opisz je.
6. Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała: - masaż ciała (przegłaskiwanie, rozciąganie, dociskanie
określonych partii ciała – pleców, nóg, kończyn górnych, dolnych, opuszków palców u rąk i nóg).
7. Motoryka mała – trzymanie w ręce z pomocą mamy piłeczki - wkładanie piłki do pudełka, wyjmowanie piłki z
pudełka. Manipulowanie różnymi piłeczkami sensorycznymi.
Mamo. Podczas zabaw paluszkowych dziecko poznaje nowe rodzaje ruchów i możliwości ich połączenia. Opanowuje
je przy pomocy Twojej , terapeuty dzięki wielokrotnemu powtarzaniu. Zabawy paluszkowe poprawiają sprawność
manualną, która potrzebna jest przy wykonywaniu czynności precyzyjnych ruchów ręki, usprawnianiu ręki :
wkładania, wyjmowania, rysowania, lepienia , trzymania przedmiotu w ręce itp. Przeprowadzenia poszczególnych
zabaw nie wymaga wiele czasu. Są to zabawy kilkuminutowe. Powodzeniem tych zabaw jest wielokrotność ich
powtarzania.
Proponuję zabawy paluszkowe :

8. Mamo. Przeczytaj Julii wiersz ,,Jabłonka ‘’. Niech uważnie słucha.

Jabłonka
Jabłoneczka biała
kwieciem się odziała.
Obiecuje nam jabłuszka,
jak je będzie miała.
Mój wietrzyku miły,
nie wiej z całej siły.
Nie trącaj tego kwiecia,
żeby jabłka były.
9.Relaksacja przy muzyce.

Julia K. - 15-16.04.2021 (czwartek, piątek)
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marzena Łabuda
Pani Alu. Proszę w miarę możliwości popracować z Julką według 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
- zabawa z ciastoliną- wygniatanie ciastoliny w dłoni- mówienie do Julki o tym co robimy
3. Funkcje poznawcze :
Percepcja słuchowa
- kontrolowanie reakcji Julki na dźwięki usłyszane z otoczenia
- słuchanie odgłosów owadów na łące:
link https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 - łąka
https://www.youtube.com/watch?v=N4zc3hDgD5o -pszczoły
- spacer na powietrzu – wysłuchiwanie dźwięków otoczenia
- słuchanie i poddawanie się ćwiczeniom Programu Dotyk i Komunikacja Ch. Knilla realizujemy program I – link https://www.youtube.com/watch?v=1jK5dTePyAY

Wiosenny sad

czwartek – Drzewa owocowe
piątek – Owady - pszczółka

Percepcja dotykowa, węchowa, smakowa
- Poznawanie, dotykanie różnych owoców- jabłka, gruszki. Poznajemy z Julką owoce, które zaczną rosnąć
na drzewach owocowych w naszym sadzie. Prowadzenie zabawy polisensorycznej z owocami: ugniatanie
rękami jabłkowej i gruszkowej papki, poznawanie dotykowe całego owocu - wąchanie owocowej papki,
wąchanie pokrojonej części owocu
- Jedzenie przez Julkę prezentowanych owoców poznając smak
- Prowadzenie zabawy polisensorycznej z miodem
- Smakowanie miodu – oblizywanie smarowanych ust Julki miodem
4. Motoryka mała
- Wyklejanie
plasteliną postaci pszczoły
według wzoru (nazywamy używane kolory)
Wygniatanie plasteliny, aby stała się miękka, odrywanie małych kulek i przyklejanie paluszkami Julki w
określonym miejscu obrazka. (załącznik 1)

Pozdrawiam. Życzę miłej pracy.

załącznik 1 - czwartek

Anna B. 12-16.04.2021 r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia : Marta Suszczewicz

1. Ćwiczenia komunikacyjne
Rodzicu.
Wykonaj z dzieckiem poniższe ćwiczenia (te ćwiczenia są wam już dobrze znane):
- zachęcanie dziecka do głośnego śmiechu, wokalizowania;
- zabawy przed lustrem (obserwowanie swojego odbicia, obserwowanie w lustrze różnych zachowań)
- nawiązywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem, wydłużanie czasu utrzymania kontaktu wzrokowego z dzieckiem,
- ćwiczenia w skupianiu wzroku dziecka na różnych przedmiotach, czynnościach, obrazkach;

2. Zabawy z żywiołami:
Rodzicu.
Wykonaj z dzieckiem poniższe zadania (najlepiej każdego dnia z innym żywiołem):
Woda:

Przygotuj miskę z ciepłą wodą. Włóż do wody powoli dłonie dziecka. Zachęć je do poruszania dłońmi w wodzie.
Pobawcie się - chlapcie, poruszajcie rękami w różnym tempie i kierunku itp. Następnie włóż do miski kilka
ulubionych drobnych zabawek lub różnych przedmiotów według waszego uznania. Wspólnie z dzieckiem szukajcie w
wodzie przedmiotów. W trakcie zadania powoli pozwól dziecku przejąć inicjatywę, niech Ania sama spróbuje
poruszać rękami i szukać przedmiotów w wodzie.
Powietrze:

Rodzicu aby zademonstrować dziecku właściwości powietrza do tego zadania będzie nam potrzebna suszarka do
włosów. W tym zadaniu wykorzystujemy ciepłe lub zimne powietrze z suszarki. Regulujemy również moc
dmuchanego powietrza aby dziecko czuło się komfortowo w trakcie zabawy. W czasie zajęć dmuchamy na dziecko,
rozwiewamy włosy, dmuchamy na twarz i inne części ciała. Następnie możemy dmuchać na inne przedmioty
wprawiając je w ruch (np. wiatraczek, wiszące lekkie przedmioty, kolorowe piórka). Niech dziecko obserwuje ruch
tych przedmiotów

Ziemia:

Do szerokiego, płaskiego pojemnika wsyp ziemię (np. do kwiatów). Musi jej być tyle, aby pokryła całe dno. Jeżeli
macie możliwość najlepiej by było jej tyle, żeby dało się zakopać jakiś drobny przedmiot. Niech dziecko z twoją
pomocą dotyka ziemi obiema rękami – ugniata, rozkopuje, przekłada, uklepuje itp. Następnie spróbujcie wspólnie
zakopać kilka drobnych przedmiotów w ziemi. Niech dziecko z twoją pomocą próbuje wygrzebać z ziemi te
przedmioty.

Ogień:

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa stawiamy przed dzieckiem jedną lub kilka świec. Najlepiej, aby pomieszczenie,
w którym się znajdujemy było przyciemnione (np. zasłonięte rolety, zasłony). Zachęcamy dziecko do skupiania
wzroku na płomieniu palących się świec. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ukazujemy dziecku właściwości
ognia – jasność i ciepło. Możemy delikatnie zbliżyć dłonie dziecka do palących się świec, aby poczuło ciepło ognia.
Demonstrujemy dziecku jak możemy panować nad ogniem – gasimy świecę i zapalamy.

3. Zabawa doskonaląca percepcję słuchową „Wesołe baloniki”
Rodzicu.
Napełnij częściowo balonik lub baloniki różnymi materiałami sypkimi, np. groch, ryż, fasola, piasek. Następnie
nadmuchaj balony. Odbijajcie baloniki nasłuchując dźwięków jakie wydają w związku z umieszczonymi w nich
materiałami sypkimi.

Anna B. 13.04.2021.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Kaiser – Szmidt
Droga mamo zapraszam Cię do wspólnego masażu razem z Anią. Ja będzie to możliwe – Ania leży na brzuchu,
a mama według instrukcji podanej w nagraniu masuje plecy (jeśli Ania nie będzie chętna do leżenia na brzuchu,
wtedy masować można dłonie, przedramiona i ramiona dziewczynki).
https://www.youtube.com/watch?v=IjYAHJoYdHc
Zajęcia 16.04.2021.
Zabawy muzyczne według Magdaleny Krawczun:
 zabawa szybko – wolno: Ania razem z mamą uderza energicznie dłonią o kolano, gdy muzyka jest szybko, i
zwalnia tempo, gdy muzyka jest wolno. Można zapętlić muzykę, żeby zabawa trwała dłużej.
https://www.youtube.com/watch?v=hxjTMT_kzZg
Jeśli Ania będzie chętna, zapraszam Was jeszcze do wspólnej zabawy relaksującej:
„Program wprowadzający” - https://www.youtube.com/watch?v=rA1TKTJ1kig&t=112s
Do zobaczenia!

Borys S. 12.04 – 16.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Dotykanie, wąchanie pomarańczy.
2. Wykonanie ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych.
3. Pionizacja.

Borys S. 12-16.04.2021r.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Kamila Kopczyńska
Proszę o zachowanie wykonanych prac, lub zrobienie zdjęcia podczas wykonywanych ćwiczeń.
1. Poznanie wielozmysłowe – spotkanie z żywiołem – ziemia
- mieszanie rękoma w misce z ziemią
- ziemia sucha/ ziemia mokra/ błoto

2. Zajęcia plastyczne
- mieszanie rękoma w pojemniku z ryżem
- zaciskanie w dłoni ryżu
- wrzucanie ryżu do butelki plastikowej po napoju, wodzie. Potrząsanie butelką.
- wyklejanie ryżu na kartce papieru.
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.

