Klasa czwarta ZET wych. M. Łabuda
część I - zajęcia lekcyjne
część II - zajęcia wspomagające
część I - zajęcia lekcyjne
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:
Wiosna w lesie
ŚRODA
Temat ośrodka dziennego: Zwierzęta w lesie
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.
Zajęcia wstępne. Określamy datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy w zeszycie
tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór.
……….. kwietnia 2021r.
dzień tygodnia …………………. temperatura …………….
pogoda ……………………
Temat: Zwierzęta w lesie
Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.
1. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 13A i 13 B. Uzupełnij karty według
instrukcji. Zrób zdjęcie, wyślij do mnie, a gotową kartę wklej do zeszytu.
2. Czas na matematykę (korzystamy z naszych liczydeł). Przepisujemy zadania do zeszytu
i wpisujemy wyniki

13+12= …….

14+5=……..

22+5= ……..

15+5= …….

24+4= ……..

17+2= ……..

24+3= …….

21+7= ……..

13+4= ……..

20 -4= ……..

18 -5= ……..

28-5= ……..

26 -3= ……..

25 -3= ……..

18-7= ………

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g
Wyklejamy plasteliną kontury leśnego zwierzaka. Resztę obrazka kolorujemy kredkami.
Obrazek można odrysować na monitorze przykładając kartkę
i przerysowując delikatnie kredką.

Rodzicu proszę pomóż. Skopiuj i wpisz w wyszukiwarkę:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/217276-zwierz%C4%99ta-lasu
Układaj puzzle interaktywne, dostosuj trudność układania i baw się

wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i nóg.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2min, krążenia ramion w przód i w tył, krążenia bioder, skrętoskłony.
Przybory: laska gimnastyczna lub kij.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń.

1.Pozycja stojąca, w odległości kroku od ściany. Oprzyj
ręce o ścianę. Następnie zegnij mocno ręce w łokciach i
zbliż ciało do ściany. Powoli wróć do pozycji wyjściowej.

2.W klęku podpartym tyłem, unieś biodra wysoko nad
podłogę. Poruszaj się jak „rak”.

3.W klęku podpartym, unieś stopy, skrzyżuj nogi. Opuść
górną część ciała uginając ręce w łokciach. Zgięte łokcie
powinny utworzyć kąt prosty. Następnie prostując ręce,
powróć do klęku podpartego.

4.W pozycji stojącej, w lekkim rozkroku wykonujemy
przysiad na całych stopach. Wracamy do pozycji
wyjściowej.

5.W pozycji stojącej w szerokim rozkroku wykonujemy
przysiad na całych stopach. Wracamy do pozycji wyjściowej.

6.W leżeniu tyłem, kolana ugięte, stopy na podłodze,
wypychamy biodra w górę. Wracamy do pozycji wyjściowej.

7.W pozycji stojącej na prawej nodze (opieramy rękę o laskę
lub kij) wykonujemy wymachy lewą nogą w bok. Zmieniamy
nogi.

Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę - wdech
nosem. Opuszczamy ramiona – wydech ustami.

religia
Katecheza 1
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.

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

CZWARTEK
Temat ośrodka dziennego: Wiosenny las
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.
Zajęcia wstępne. Określamy datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy w zeszycie
tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór.
……….. kwietnia 2021r.
dzień tygodnia …………………. temperatura …………….
pogoda ……………………
Temat: Wiosenny las
1. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 14 (jest dwustronna). Uzupełnij
kartę według instrukcji. Przepisz uzupełniony cały tekst do zeszytu. Zrób zdjęcie,
wyślij do mnie i gotową kartę wklej do zeszytu na zakładkę lub na taśmę.

2. Odpowiedz na pytania naszych zagadek
Drogi rodzicu. Przeczytaj zagadki dziecku i czekaj na prawidłową odpowiedź. Zapisuj
odpowiedź na kartce, którą wkleisz do zeszytu.
Wiosenne zagadki
Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka
Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. (odpowiedź: bazie /kotki)
Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka, o tym nie pamięta?
(odpowiedź: gniazdo)
Pióra biało-czarne, buciki czerwone.
Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich stronę (odpowiedź: bocian)
Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, gdy się ten owad po łąkach błąka, a nazywa
się on... (odpowiedź: biedronka)
Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały,
Dzieciom na powitanie O wiośnie klekotały (odpowiedź: bociany)
Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię.
Kroczy w kwiatów pąkach i w promieniach słonka. (kto? wiosna)

Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa.
I co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. (odpowiedź: maj)
Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? (odpowiedź:
tulipan)
Udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania? Brawo! Gratulacje!

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g
Drogi rodzicu. Pomóż nam się zorganizować. Potrzebujemy farby i serwetkę do wycierania
paluchów. Maczając palec w farbce pomaluj punktowo dotykając
kartkę wiosenne drzewko. Można nałożyć rękawiczkę na dłoń, jeśli
nie chcemy bardzo się wybrudzić.
Jeśli nie mamy jak wydrukować drzewka to delikatnie odrysujcie go
przykładając kartkę do monitora i przerysuj wzór kredką. ( rodzicu
pomóż). Sprzątamy po zakończeniu zajęć.

wychowanie fizyczne
Temat: Zabawy skocznościowe, pokonywanie przeszkód.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1. Podskakuj jak piłka. 2.Podskakuj wysoko „do gałęzi” – raz jedna ręka w górę, raz druga. 3. Podskakuj „łap
motyle” – obie ręce w górę. 4. Naśladuj przeskakiwanie przez pień. 5. Naśladuj „kocie skoki”-na czworakach.
Ćwiczenia: wykonujemy 10-15 powtórzeń:
1.Na podłodze w odległości ok.30cm układamy 3-4 kółka z
szarf. Dziecko obunóż przeskakuje z szarfy do szarfy.

5.Rodzic w klęku na piętach w rękach trzyma laskę. Dziecko
obunóż przeskakuje nad laską.

6.Dzieko przeskakuje nad laską i obiega rodzica.
2.Dziecko podrzuca piłkę, wyskakuje w górę i próbuje odbić
piłkę głową.
7.Dziecko obunóż przeskakuje nad laską położoną na
podłodze.

3.Dziecko trzyma piłkę między kolanami i obunóż wykonuje
kilka podskoków.

4.Dziecko trzyma przed sobą obręcz. Wykonuje przeskoki
przez nią jak przez skakankę.

8.Dziecko przeskakuje przez sznurek/skakankę rozłożony na
podłodze.

Ćwiczenie oddechowe: „Smok ziejący ogniem” – dmuchanie
przez rolkę po papierze toaletowym z doklejonymi paskami
bibuły.

Bibliografia: Michał Niewiadomski „Gimnastyczna metoda zadaniowa”, Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”.

kółko pozalekcyjne
Kółko plastyczne „Kolorowy świat dzieci”– 08.04.2021r. Opracowała: B. Góra
Temat: Wiosna-collage
Drodzy rodzice,
Collage jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych materiałów, wycinków z gazet i
tworzyw naklejanych na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować lub
domalować farbami.
Zadaniem uczniów jest wycięcie lub wydarcie paluszkami elementów wiosennych np. z ulotek
reklamowych, gazet, starych książek obrazków z elementami wiosennymi ( kwiatki, bociany, biedronki,
żabki, a następnie naklejenie ich na kartce papieru tworząc kompozycję wiosenną. Tło i brakujące
elementy dzieci mogą pomalować farbami lub kredkami.
Wykonane prace proszę gromadzić i przynieść po powrocie do szkoły- zostaną ocenione i wywieszone w
galerii prac uczniów. Jeśli macie Państwo taką możliwość, to proszę również o zrobienie zdjęć dzieci i ich
prac plastycznych oraz przesłanie ich do wychowawczyni- ona mi je przekaże. Dziękuję za współpracę- B.
Góra
Oto przykładowe prace innych dzieci

PIĄTEK
Temat ośrodka dziennego: Pożyteczne mrówki
Funkcjonowanie osobiste i społeczne-2g
Drogi rodzicu proszę pomóc swojemu dziecku w wykonaniu zadań.
Zajęcia wstępne. Określamy datę, pogodę i temperaturę za oknem. Zapisujemy w zeszycie
tak jak robimy to w klasie. Oli i Ninie proszę napisać wzór.
……….. kwietnia 2021r.
dzień tygodnia …………………. temperatura …………….
pogoda ……………………
Temat: Pożyteczne mrówki
1. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 15 (jest dwustronna). Uzupełnij
kartę według instrukcji. Przepisz uzupełniony tekst z pierwszej i drugiej strony karty
14 do zeszytu. Zrób zdjęcie, wyślij je do mnie i gotową kartę wklej do zeszytu na
zakładkę lub na taśmę.
2. Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie. Do dzieła.

Jest to zdjęcie mrówki. Poznajesz ją?
Mieszka w mrowisku.
Przepisz zdania poniżej (z pamięci - po
wyrazie), jeżeli je drukujesz lub
przepisz je samodzielnie do zeszytu.

Mrówka jest bardzo mała.
…………………………………………………………………………………
Mrówki są pożyteczne.
………………………………………………………………………………….
Mrówka jest owadem.
…………………………………………………………………………………

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g
Poszukajcie w internecie informacji dlaczego mrówki są pożyteczne? Możesz skorzystać z
linku: https://fajnepodroze.pl/26-ciekawostek-o-mrowkach/
Jest tam 26 ciekawostek o mrówkach. Przeczytaj z rodzicem te ciekawostki i 10 z nich
zapisz w zeszycie.
Posłuchaj dźwięków wydawanych przez zwierzęta lasu, nazwij je i naśladuj
link https://www.youtube.com/watch?v=qPSTDENVaF8 (skopiuj link, wpisz go w
przeglądarce i naciśnij enter)

religia
Katecheza 2.
Temat: Jezus żyje i jest z nami!

Drogi Rodzicu, pokaż dziecku poniższe ilustracje przedstawiające symbole Zmartwychwstałego
Jezusa!

Symbolami Zmartwychwstania są:

PASCHAŁ- to świeca używana w liturgii, święcona w
czasie Nocy Paschalnej, zapalana w okresie
Wielkanocnym.
BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ Z
KRZYŻEM-oznacza triumf nad męką śmiercią
Jezusa Chrystusa oraz pełne chwały
Zmartwychwstania

FIGURKA ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSAwyraża prawdę o zwycięstwie Chrystusa nad
śmiercią .Podniesiona ręka Pana Jezusa symbolizuje
zwycięstwo.

KRZYŻ Z CZERWONĄ STUŁĄ-zawieszona na
krzyżu stuła przypomina, że Jezus jest Najwyższym
Kapłanem a jego krzyżowa śmierć jest
najdoskonalszą ofiarą.

Poniżej zamieszczam link do piosenki ,,Bóg nie umarł, Jezus żyje”
https://www.youtube.com/watch?v=sMFKnxZyHJE
Jest to piosenka inscenizowana gestami. Spróbujcie wspólnie, modlić się tańcząc w rytm melodii
i słów piosenki.
Rodzicu!
Proszę, żeby dziecko wybrało jeden z symboli wielkanocnych i narysowało go na kartce podpisując
swoim imieniem.

część II - zajęcia wspomagające
ŚRODA
SI p. Gancarz

Nina R.J.

Propozycje ćwiczeń:
1. Lokalizowanie źródła dźwięku- rodzic chowa w domu budzik, dziecko szuka.
2. Przekładanie przedmiotów z prawej strony na lewą, z lewej na prawą w pozycji leżenia na brzuchu.

AAC p. Zając - Aleksandra J.
DROGI RODZICU !
POMÓŻ DZIECKU W WYKONANIU ĆWICZENIA.ODCZYTUJ, PROSZĘ, PO KOLEI WYRAZY W TABELCE ,NIECH DZIECKO
POWTARZA .ZRÓBCIE TO DWA RAZY .NASTĘPNIE PRZY TRZECIEJ POWTÓRCE POPROŚ DZIECKO,ABY POSTARAŁO SIĘ
POWTARZAĆ JAK NAJLEPIEJ POTRAFI I WSPÓLNIE NARYSUJCIE ODPOWIEDNI ZNAK „BUŹKĘ”

EEG p. Onuchowska
Norbert Z. Aleksandra J.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Jakie czynności wykonujemy podczas sadzenia roślin.
Odczytaj zdania. Zapisz je do zeszytu w odpowiedniej kolejności.

WKŁADAMY SADZONKĘ.
WYKOPUJEMY DOŁEK.
ZASYPUJEMY KORZENIE ZIEMIĄ.
SPULCHNIAMY ZIEMIĘ.
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Co potrzebne jest ogrodnikowi. Wybierz odpowiednie wyrazy
i zapisz do zeszytu.

KONEWKA

TACZKA

DZBANEK

ŁOPATA

GRABIE

KLEJ

DONICZKI

RĘKAWICZKI

KALOSZE

KLAPKI

DŁUGOPIS

KOZAKI

CZWARTEK
EEG p. Onuchowska
Zadania Norbert Z. Aleksandra J.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst I odpowiedz na pytania poniżej.

PRACE W OGRODZIE.
TO JEST WIOSENNY OGRÓD.
NA GRZĄDKACH WYKONUJEMY PRACE OGRODOWE:
KOPANIE, GRABIENIE, SIANIE I PODLEWANIE.
WYSIEWA SIĘ NASIONA, SADZI CEBULKI I SADZONKI.
WYROSNĄ Z NICH WARZYWA I KWIATY.
Pytania:
-jakie prace ogrodowe wykonujemy w wiosennym ogrodzie?
-z czego wyrosną warzywa?
-z czego wyrosną kwiaty?
-co trzeba robić aby rośliny rosły?

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj wyrazy.
Podpisz obrazki. Zpaisz te wyrazy do zeszytu według wzoru poniżej.

SADZONKA

SA DZON KA

S A D Z O N KA

NASIONA

NA SIO NA

NAS I O NA

CEBULA

CE BU LA

C E B U LA

Terapia ruchowa p. Hendzak
Aleksandra J. Norbert Z.

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i pośladków.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać ok. 5-7 sek. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: W czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone. Dłonie
pod brodą. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Naprzemienne unoszenie
wyprostowanych nóg nisko! nad
podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce wyprostowane leżą na
podłodze wzdłuż tułowia. Ruch:
Uniesienie głowy nad podłogę –
wytrzymać ok. 5-7 sek. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: W czasie
ćwiczenia barki powinny przylegać do
podłogi.

Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie przodem.
Dłonie pod brodą. Nogi
wyprostowane i złączone. Pod
brzuchem w okolicy pępka
zrolowany kocyk.
Ruch: Rytmiczne unoszenie i
opuszczanie wyprostowanych nóg
nisko! nad podłogę. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce w pozycji ”skrzydełka” leżą na
podłodze. Na brzuchu ułożony
woreczek lub książka.
Ruch: Uniesienie głowy nad podłogę
z dmuchnięciem na woreczek i
powrót do leżenia. Powtórzenia: 3
razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad ugięty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Ruch:
Przyciągnięcie jednego kolana do
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą. W
czasie ćwiczenia plecy powinny być
wyprostowane a łopatki ściągnięte.

Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny Ręce w
pozycji ”skrzydełka”.
Ruch: Wdech nosem i wydech
ustami. Powtórzenia: 3 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP Warszawa 1998 r.

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
Dłonie pod brodą. Pod brzuchem w
okolicy pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Napinanie pośladków.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

AAC p. Zając
DROGI RODZICU !
POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ ĆWICZENIE.ODCZYTAJ POLECENIA I PRZYPOMINAJKĘ. NASTĘPNIE POMÓŻ DZIECKU
ODSZUKAĆ PRZEDMIOTY Z GŁOSKĄ „CZ” POPROŚ ,ABY SAMO WSKAZAŁO JE PALCEM,NIECH OTOCZY KÓŁKIEM
UŻYWAJĄC CZERWONEJ KREDKI.NA KONIEC POPROŚ DZIECKO, ABY WSKAZYWAŁO I WYPOWIADAŁO TE WYRAZY
SAMODZIELNIE.

Logopedia p. Jung
Nina J. Norbert Z.

PIĄTEK
Tomatis p. Bartkowiak
Temat: Czytanie metodą sylabową
Rodzicu, przeczytaj polecenie:
Nino i Olu, wytnijcie podpisy i wklejcie pod odpowiednimi obrazkami. Czytajcie sylabami.

Rewalidacja p. Matuszek - Norbert Z.
DROGI RODZICU. USIĄDŹ WRAZ Z DZIECKIEM I WSPIERAJ W PRAWIDŁOWYM
WYKONYWANIU ZADAŃ.POPROŚ DZIECKO O PRZECZYTANIE NA GŁOS TREŚCI ZADANIA.
NASTĘPNIE POWIEDZ, ABY ZAPISAŁO DZIAŁANIE I DOKONAŁO OBLICZEŃ. NA KONIEC
DZIECKO POWINNO UZUPEŁNIĆ LUKĘ W ODPOWIEDZI.
1.ROZWIĄŻ ZADANIA Z TREŚCIĄ.
DO WIELKANOCNEGO KOSZYKA MAMA WŁOŻYŁA 10 PISANEK, NORBERT
WŁOŻYŁ 5 PISANEK, A TATO WŁOŻYŁ 3 PISANKI. ILE PISANEK JEST W KOSZYKU
WIELKANOCNYM?
DZIAŁANIE:…………………………………………………………………………………………
ODPOWIEDŹ: W KOSZYKU WIELKANOCNYM JEST………………… PISANEK.

TATO UGOTOWAŁ NA OBIAD ZIEMNIAKI W MUNDURKACH. MAMA ZJADŁA 3
ZIEMNIAKI, TATO ZJADŁ 7 ZIEMNIAKÓW, A NORBERT Z SIOSTRĄ ZJEDLI 8
ZIEMNIAKÓW. ILE ZIEMNIAKÓW ZOSTAŁO ZJEDZONYCH NA OBIAD?
DZIAŁANIE:…………………………………………………………………………………………
ODPOWIEDŹ: NA OBIAD ZOSTAŁO ZJEDZONYCH ………………ZIEMNIAKÓW.

BABCIA PRZYNIOSŁA DLA DZIECI DUŻO CUKIERKÓW. LEON WZIĄŁ 16 CUKIERKÓW,
OLIWIA WZIĘŁA 10 CUKIERKÓW, A ZUZIA WZIĘŁA 2 CUKIERKI. ILE RAZEM
CUKIERKÓW WZIĘŁY DZIECI?
DZIAŁANIE?............................................................................................
ODPOWIEDŹ: DZIEWCZYNKI WZIĘŁY RAZEM ……………….. CUKIERKÓW.

Zajęcia z psychologiem Norbert Z.
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalno-społeczny Norberta. W zadaniu znajdziesz planszę
do gry, na której znajdują się twarze z różnymi emocjami. W grę można grać w dowolną ilość osób. Do gry potrzebna
będzie kostka do gry oraz pionki (lub dowolne małe przedmioty, które je zastąpią).
Zasady gry:
Gracze kładą pionki na pole start.
Gracz rzuca kostką, odczytuje wynik i przesuwa swój pionek o liczbę oczek, jaka wypadła.
Gracz po dotarciu na pole, pokazuje emocję na osobnej planszy, na którą trafił oraz stara się zrobić taką samą minę
(uczeń może robić minę do lustra by widzieć własną mimikę).
Gra kończy się, gdy wszyscy gracze dotrą na pole mety.
Można rozgrywać dowolną ilość partii w dowolnym czasie.
Gdy syn trafi na pole „złości” i zrobi odpowiednią minę, można powiedzieć spokojnym głosem „Przypomnij sobie
ćwiczenia, które robisz z Panem Patrykiem”. Ćwiczenia korzystają z prostych biologicznych zależności między
napięciem mięśni i układem nerwowym. Wraz z Norbertem ćwiczymy je co drugie zajęcia. Wystarczy, że wykona
jedno z ćwiczeń na każde wylosowanie pola „złości”. Pozostali gracze też mogą się włączyć w ćwiczenia. W razie
gdyby nie pamiętał jak je wykonać, poniżej zamieszczam skróconą listę:
Każde ćwiczenie wykonuj licząc powoli do 7. Następnie daj sobie 10 sekund odpoczynku i rozluźnienia.

1. Ściśnij pięści z całej siły.
2. Zrób pozę „siłacza”.

3. Przytul kogoś lub coś z całej siły.

