Klasa czwarta ZET wych. M. Łabuda
część I -zajęcia lekcyjne
część II - zajęcia wspomagające
część I -zajęcia lekcyjne
TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO:
Wiosna w sadzie
PONIEDZIAŁEK
Temat ośrodka dziennego: Kwitnący sad
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: Kwitnący sad
Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.
1. Poszukaj w książce „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 17- „Kwitnący sad”
(jest dwustronna). Uzupełnij karty według instrukcji. Zrób zdjęcie, wyślij
do mnie, a gotową wypełnioną przez ciebie kartę wklej do zeszytu.
2. Według naszej wcześniej wypełnianej karty zadania 1 napisz w zeszycie
drzewa i krzewy owocowe, które zakwitną wiosną.
3. Przeczytaj i przepisz do zeszytu określone wyrazy.

Jabłoń

Śliwa

Czarna porzeczka

Grusza
Agrest

Czereśnia

Orzech włoski

Czerwona porzeczka

Wiśnia

Aronia

Borówka

Czas na matematykę. Zapisujemy wyniki ilości figur w zeszycie.

Narysuj w zeszycie samodzielnie 5 kwadratów, 3 trójkąty, 4 koła.
Mają być piękne i kształtne. Rysujemy je wykorzystując linijkę.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
1. Przeczytaj wiersz i przepisz go do zeszytu.
Już wiosna
Dni są dłuższe i słoneczne.
Czasami pada ciepły, wiosenny deszcz.
Z pąków wyglądają młode listeczki.
Na łąkach zakwitają pierwsze wiosenne kwiaty.
Fruwają pszczoły i barwne motyle.
Przychodzą na świat młode zwierzęta.
W bocianich gniazdach są już bocianiątka.
Zaczynają się prace na polach, w ogrodach i sadach.
wg. „Co słonko widziało” M. Kownackiej
2. Rodzicu proszę pomóc. Uzupełniamy w tekście luki występujące
w wierszu. Jeśli nie możemy wydrukować to proszę rodzica o przepisanie
tekstu w zeszycie i uczeń uzupełnia samodzielnie luki.
Już wiosna
Dni są …………………….. i słoneczne.
Czasami pada ciepły, ……………………………. deszcz.
Z pąków …………………………………… młode listeczki.
Na łąkach ………………………………. pierwsze wiosenne kwiaty.
Fruwają ………………………….. i barwne motyle.
Przychodzą na świat ……………………………. zwierzęta.
W ………………………………… gniazdach są już bocianiątka.
Zaczynają się ……………………….. na polach, w ogrodach i sadach.
wg. „Co słonko widziało” M. Kownackiej
3. Jakich wyrazów zabrakło. Napisz w zeszycie.

Zajęcia rozwijające kreatywność -3g
Tworzenie pracy plastycznej pod tytułem wiosenne owady w wiosennym
sadzie. Rodzicu, proszę pomóc naszym pociechom w wykonaniu zadania.
Przygotujcie kolorowy papier, który tniemy na kolorowe paski. Potem
umiejętnie przyklejamy paski w rzędach do kartki tworząc pięknego motyla.
Po zrobieniu zadania proszę o zdjęcie.
Tak ma wyglądać gotowa praca. Zdjęcie jest podpowiedzią jak wykonać to
zadanie. Do dzieła.

wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia równoważne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1. Trucht w miejscu – 2 min. 2. Krążenia ramion w przód – 2 min. 3. Krążenia ramion w tył – 2
min. 4. Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę. 5. Skrętoskłony - po 5 razy na stronę.
Przyrządy i przybory: taśma malarska lub sznurek, 2 laski lub kije od miotły.
Ćwiczenia:

1.Dziecko chodzi po pokoju jak bocian –
wysoko unosi kolana.

6. Dziecko stojąc na jednej nodze, unosi lewą nogę
ugiętą w kolanie, przekłada pod nią lewą rękę i
chwyta za nos. Stara się utrzymać równowagę.
Powtarza unosząc prawą nogę.

2.Dziecko chodzi po linii narysowanej kredą
lub rozciągniętym sznurku.

8. Dziecko idzie „krętą dróżką” - dwie linie lub
sznurki na podłodze oddalone od siebie o ok. 30 cm.
Dzieci pokonują tor nie dotykając go stopami.

3.Dziecko idzie wzdłuż linii krzyżując stopy.

9. Dziecko pokonuje „tor prosty” – dwie równoległe
linie – najpierw na całych stopach, następnie we
wspięciu na palcach. Nie dotyka linii.
4. Dziecko przeskakuje obunóż z jednej strony
linii na drugą, przesuwa się wzdłuż linii.

5.Dziecko z rodzicem w klęku podpartym
podają sobie prawe ręce i unoszę lewe nogi.
Licząc do 10 starają się utrzymać równowagę.

Ćwiczenie oddechowe: Dziecko w siadzie na piętach
po głębokim wdechu nosem silnie dmucha na
piłeczkę ustawioną na początku toru, stara sią, aby
piłeczka potoczyła się jak najdalej.

WTOREK
Temat ośrodka dziennego: Jakie owady roznoszą pyłek?
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: Jakie owady roznoszą pyłek?
Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.
1. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 19 – Jakie owady
roznoszą pyłek (jest dwustronna). Uzupełnij karty według instrukcji. Zrób
zdjęcie, wyślij do mnie, a gotową kartę wklej do zeszytu.
2. Opisz jak wygląda pszczoła. Narysuj kreski lub palcem na monitorze
nazwij i pokaż elementy budowy pszczoły. Po co pszczoła ma koszyczek?

skrzydła
tułów
czułki
głowa
odnóża
odwłok

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Rodzicu, proszę pomóc. Proszę, aby uczeń odczytał wiersz i przepisał go do
zeszytu. Ile jest literek a, i, c, m, k, e? Zapisz w zeszycie.
Nad zieloną łąką lata złota pszczoła, nektar ją tu nęci,
słońce ją tu woła, więc z kwiatka na kwiatek przelatuje sobie,
aby człowiek później mógł jeść słodki miodek.
Nad kwitnącą łąką lata mała pszczoła,
nawet nie wie, ile pyłku zebrać zdoła!
Rodzic zadaje pytania i prosi, aby dziecko odpowiedziało:


Czy wie jak wygląda pszczoła?




Czy wie gdzie mieszkają pszczoły?

Czy wie co produkują pszczoły?

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka.
Podkreślenie wartości zdrowotnych miodu, wykorzystania miodu w medycynie,
a także do produkcji kosmetyków.

Zajęcia rozwijające kreatywność
Miłego kolorowania kredkami. Jeśli nie możesz wydrukować to odrysuj obrazek

.

wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne. Temat: Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w
prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim
unoszeniem kolan) 30 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 30 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.

Ćwiczenia: Wykonujemy 8-10 powtórzeń.
1.Dziecko kozłuje piłkę w miejscu raz prawą, raz
lewą ręką.

5. Dziecko kozuje piłkę poruszając się po okręgu w
marszu lub w biegu.
Na sygnał rodzica:
- zmienia rękę kozłującą,
- zmienia kierunek biegu.

2. Dziecko kozłuje piłkę w marszu lub biegu na
wyznaczonym przez rodzica odcinku raz prawą, raz
lewą ręką.

6. Dziecko kozłuje piłkę slalomem między pachołkami
(chorągiewkami, krzesłami). Na sygnał rodzica zmienia
rękę kozłującą.

3. Dziecko kozłuje piłkę poruszając się w różnych
kierunkach, na sygnał rodzica zmienia rękę
kozłującą.

Ćwiczenie oddechowe:
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Wykonuje wdech
nosem, a następnie silnie dmucha na szarfę

4.Dziecko na sygnał rodzica kozłuje piłkę, obiega
pachołek (krzesło) i wraca na miejsce. Zmienia rękę
kozłującą.

Zajęcia rozwijające kreatywność -2g
Wyklej plasteliną kolorowego motyla. Rób to małymi kuleczkami.
Wyślij mi zdjęcie wykonanej pracy.

ŚRODA
Temat ośrodka dziennego: Od kwiatu do owocu.
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: Od kwiatu do owoców
Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.
1. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 20 – „Od kwiatu do
owocu”. Uzupełnij kartę według instrukcji. Zdania przepisz do zeszytu.
Zrób zdjęcie, wyślij do mnie, a gotową kartę wklej do zeszytu.
2. Czas na zagadki. Przepisz zagadkę do zeszytu i napisz odpowiedź.

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g
Zrobimy teraz piękne pszczoły. Potrzebujemy kolorowe kartki, talerz do
odrysowania kółek, nożyczki, klej i do dzieła.

Wielkość wykonanych pszczółek zależy
od Ciebie, ale takie duże są piękne.
Możesz powiesić je w swoim pokoju na
drzwiach, czy szafie przyklejając taśmą
klejącą.

wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne. Temat: Zabawy bieżne. Marszobieg.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w
prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Marsz w miejscu 2 min.; Bieg z wysokim unoszeniem kolan 30sek.; Pajacyki 10-15 powtórzeń.
Część główna - Marszobieg:
Drodzy Rodzice, jeżeli będą sprzyjające warunki pogodowe i będą mieli Państwo możliwość wyjścia z
dziećmi na podwórko lub do parku, proszę o wykonanie marszobiegu na powietrzu.
Bieg 2 minuty, marsz 4 minuty, przerwa do 4 minut - powtórzyć 5 razy.
W każdej przerwie proszę o wykonanie jednego z ćwiczeń (6-8 powtórzeń):
1.Przysiady na całych stopach:
4. Przyciąganie kolan do klatki piersiowej - w
podporze przodem przyciągaj raz jedno, raz
drugie kolano do klatki piersiowej

2. Pajacyki:

5. Wyskoki z półprzysiadu - w pozycji stojącej,
w lekkim rozkroku, z półprzysiadu wykonujemy
wyskok w górę. Wracamy do półprzysiadu.
3.Ugięcia rąk - pozycja stojąca, w odległości
kroku od ściany lub drzewa. Oprzyj ręce o ścianę.
Następnie zegnij mocno ręce w łokciach i zbliż
ciało do ściany. Powoli wróć do pozycji
wyjściowej.

religia
KATECHEZA 1
Temat: NAŚLADUJEMY JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Drodzy Rodzice, przeczytajcie, proszę, swoim dzieciom.
Gdy Pan Jezus żył na ziemi, uczył ludzi postawy miłosierdzia poprzez pomaganie innym. Jeżeli macie
Państwo w domu obraz Jezusa miłosiernego pokażcie proszę go swojemu dziecku, jeżeli nie, to
poniżej zamieszam wizerunek Jezusa Miłosiernego. Przyjrzyjcie się mu kochane Dzieci i spróbujcie
odpowiedzieć na pytania:
1. Co jest najważniejsze na tym obrazie?
2. Co dzieje się z Jezusa sercem?

Gdy Pan Jezus żył na ziemi to chodził po swoim kraju, uzdrawiał ludzi chorych, pomagał
potrzebującym, dawał jedzenie głodnym i był dobry dla wszystkich, których spotykał.
Czasem bywa tak, że Jezus przychodzi na ziemię i pokazuje się jakiejś osobie. Pewnego razu przyszedł
Pan Jezus do siostry zakonnej, która miała na imię Faustyna. Jezus wyglądał tak, jak na tym obrazie,
który jest powyżej. Jedną rękę ma Pan Jezus wzniesioną jak do błogosławieństwa, a drugą dotyka
szaty, z której wychodzą dwa promienie, blady i czerwony. Jezus prosił by siostra Faustyna
powiedziała wszystkim ludziom, że Bóg jest miłosierny i że kocha wszystkich, przebacza grzechy tym,
którzy przepraszają Boga i nie chcą więcej źle czynić.
Pan Jezus mówił też, ze ludzie maja być dobrzy dla siebie nawzajem tak jak On dobry jest dla
wszystkich ludzi.

CZWARTEK
Temat ośrodka dziennego: Skąd mamy miód?
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: Skąd mamy miód?
Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.
1. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 21 –„ Skąd mamy
miód?” (jest dwustronna). Uzupełnij karty według instrukcji. Zrób zdjęcie,
wyślij do mnie, a gotową kartę wklej do zeszytu.
2. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 22 – „Czy królowa
pszczół nosi koronę?” (jest dwustronna). Uzupełnij karty według
instrukcji. Zrób zdjęcie, wyślij do mnie, a gotową kartę wklej do zeszytu.
3. Matematyka co z głowy nie umyka

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g
1. Drogi rodzicu, proszę pomóc. Jeśli nie możecie wydrukować to
odrysujcie razem obrazek z ekranu monitora kredką i pokolorujcie
pszczółkę kredkami.

2. W każdym domu znajdziemy miód. Znasz jego smak? Weź łyżeczkę
i zanurz ją w słoiku z miodem. Posmakuj miód. Jest pyszny prawda?

wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne. Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Obwód ćwiczebny.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w
prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z

wysokim unoszeniem kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.

Ćwiczenia: Wykonujemy 8 powtórzeń każdego ćwiczenia w trzech obwodach ćwiczebnych (3 seriach).
Przerwa między obwodami do 2 minut.

1.Dziecko odbija piłkę mocno od podłogi i przebiega pod
nią.

6.Rodzic toczy piłkę, dziecko w podporze tyłem unosi
biodra i broni się przed trafieniem piłki.

7.Dziecko w siadzie prostym z piłką na stopach unosi
powoli nogi – piłka toczy się w stronę bioder, następnie
unosi biodra (podpór tyłem) i piłka toczy się po nogach do
stóp.
2.Rodzic rzuca piłkę w stronę dziecka, a ono stara się odbić
piłkę głową do rodzica.

8.Dziecko w leżeniu przodem trzyma w dłoniach piłkę.
Unosi ręce nad podłogę i tara się kozłować piłkę.
3.Dziecko w siadzie prostym. Przetacza piłkę pod
wyprostowanymi i złączonymi nogami

9. Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. Trzymając
się kolan przetaczają się na plecy, a następnie starają się
wrócić do przysiadu.
4.Dziecko w leżeniu na plecach przy ścianie. Nogi ugięte,
stopami trzyma piłkę i toczy ją po ścianie w górę i w dół.

5.Dziecko w siadzie skrzyżnym kozłuje piłkę oburącz,
następnie jednorącz raz prawą, raz lewą ręką.

Ćwiczenia oddechowe:
Wdech nosem, wydech ustami – dmuchnięcie w
piłeczkę/kulkę z papieru. Powtarzamy 4 razy.

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”, Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”.

kółko pozalekcyjne
Kółko plastyczne „Kolorowy świat dzieci”– 15.04.2021r. Opracowała: B. Góra
Temat: Tulipany- stemplowanie widelcem

Drodzy rodzice, pomóżcie swoim dzieciom przygotować potrzebne rzeczy
i dopilnujcie, żeby wykonały prostą w wykonaniu pracę.
Potrzebne będą:
- kartka z bloku
- widelce
- kolorowe farby
- podstawka do maczania widelca w farbie
- pędzelek lub patyczek higieniczny do malowania łodygi, listków i trawy.
Zadanie polega na maczaniu widelca w farbie i odbijaniu go na kartce papieru- to będzie
główka tulipana, następnie domalujcie pędzelkiem, patyczkiem lub paluszkiem łodygę i
listki. Dalej to już wasza wyobraźnia- możecie jeszcze domalować słonko, motylka, trawkę.
Życzę wesołej zabawy.
Proszę o zdjęcia waszych prac przesłać do wychowawczyni lub przynieść je po powrocie do
szkoły – wywieszę je na wystawie.

PIĄTEK
Temat ośrodka dziennego: Co możemy zrobić z miodu?
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: Co możemy zrobić z miodu?
Drogi rodzicu proszę pomóc wykonać zadania.
1. Wytnij z książki „Wokół wiosny, wokół lata” kartę 23- „Co możemy zrobić
z miodu?” (jest dwustronna). Uzupełnij karty według instrukcji. Zrób
zdjęcie, wyślij do mnie, a gotową kartę wklej do zeszytu.
2. Co to za owady? Nazwij je i wpisz nazwy pod tematem do zeszytu

3. Czas na matematykę. Przerysuj do zeszytu figury tak samo jak jest tutaj.
Malujemy w jednym
kolorze jeden rodzaj
figury geometrycznej.

Zajęcia rozwijające kreatywność-2g
1. Wyklej kolorową papierowa wydzieranką. Odrywamy kolorowe skrawki
papieru i przyklejamy je w obrazku. Stosujemy odpowiednią kolorystykę.

2. Posłuchaj jakie dźwięki słychać na łące. Znajdź w internecie i posłuchaj
z zamkniętymi oczami.
link https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 - łąka
https://www.youtube.com/watch?v=N4zc3hDgD5o - pszczoły

3. Rozpoznajesz te instrumenty: Nazwij je i wypisz w zeszycie.

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.

część II - zajęcia wspomagające
PONIEDZIAŁEK
terapia ruchowa p. Hendzak
Aleksandra J. Norbert Z. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój.
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:
Zdjęcie/Rysune

ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.

Opis ćwiczenia

k

Zdjęcie/Rysune

Opis ćwiczenia

k
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa
– Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w
bok, w jednej dłoni woreczek lub
inny przedmiot. Głowa uniesiona,
wzrok skierowany w podłogę. Pod
brzuchem w okolicy pępka
zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch:
Przeniesienie wyprostowanych rąk
w tył i przeniesienie woreczka z
ręki do ręki nad biodrami.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone.
Ręce wzdłuż tułowia. Głowa
uniesiona, wzrok skierowany w
podłogę. Pod brzuchem w okolicy
pępka zrolowany kocyk lub
ręcznik. Ruch: Unoszenie i
opuszczanie głowy. Uwagi: W
czasie ćwiczenia klatka piersiowa
powinna przylegać do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

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. 3-5 sek.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.
Ćw. nr 3) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę.
Druga osoba trzyma nad ustami
tasiemkę.
Ruch: Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad skulny, nogi
ugięte w kolanach. Dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Ruch:
Przejście do siadu prostego,
wysunięcie nóg w przód i powrót
do siadu skulnego. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy.

Ćw. nr 6) P.w.- Stanie jednonóż.
Woreczek lub książka ułożona na
kolanie nogi wzniesionej i zgiętej.
Ruch: Wytrzymaj w tej pozycji ok.
3-6 sek. Powtórzenia: 2 serie po
6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy lewą i prawą nogą.

Ćw. nr 7) P.w.- Stanie. W dłoniach
nad głową trzymane piórko (lub
kawałek waty). Ruch: Silne
dmuchanie w piórko tak aby
szybowało w powietrzu.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie przodem.
Nogi wyprostowane złączone.
Dłonie pod brodą. Pod brzuchem
w okolicy pępka zrolowany kocyk.
Ruch: Uniesienie nóg nisko! nad
podłogę i wykonanie nimi nożyc
pionowych. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy. Uwagi: Nie unosimy
wysoko nóg.

Bibliografia:1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.
2. Górecka – Płoska A. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich. WSiP. Warszawa 1988 r.

SI p. Gancarz
Nina
Propozycje ćwiczeń
1. Zmiany pozycji z wysokiej do niskiej w trakcie chodu (do chodu na czworakach).
2. Skoki obunóż na odległość, podskoki na jednej nodze.
3. Przejścia po murku i krawężniku o różnych szerokościach.
4. Przenoszenie przedmiotów z prawej strony na lewą z lewej na prawą w pozycji leżenia na
brzuchu.

Pedagog p. Urbanowicz
Zajęcia z pedagogiem – Aleksandra J. (12.04.2021 – poniedziałek)
Bardzo proszę o pomoc Aleksandrze w odczytaniu polecenia i wsparcie przy wykonaniu zadania.

Ola wytnij poszczególne prostokąty znajdujące się poniżej z arkuszy 1a i 1b oraz 2a i 2b.
Twoim zadaniem jest ułożenie w pary elementy w ten sposób, aby do każdej sytuacji została
dobrana właściwa postać.
Na całość ćwiczenia składają się dwa arkusze:
- arkusz A - przedstawia cztery sytuacje, do których należy dopasować odpowiednie postacie
z arkusza B,
- arkusz B - zawiera wizerunki czterech postaci, które np. dzięki odpowiedniemu ubraniu czy
emocji wyrażonej w pozycji ciała i gestach pasują wyłącznie do jednej sytuacji z arkusza A.
ARKUSZ 1A

ARKUSZ 1B

ARKUSZ 2A

ARKUSZ 2B

WTOREK
SI p. Gancarz
Nina
Propozycje ćwiczeń
5. Zmiany pozycji z wysokiej do niskiej w trakcie chodu (do chodu na czworakach).
6. Skoki obunóż na odległość, podskoki na jednej nodze.
7. Przejścia po murku i krawężniku o różnych szerokościach.
8. Przenoszenie przedmiotów z prawej strony na lewą z lewej na prawą w pozycji leżenia na
brzuchu.

ŚRODA
AAC p. Zając
DROGI RODZICU ! POMÓŻ DZIECKU WYKONAĆ TO ĆWICZENIE .ZAPROŚ DZIECKO ,ABY WRAZ Z TOBA
USIADŁO PRZED LUSTREM. RODZIC ODCZYTUJE POWOLI GŁOSKĘ „CZ” OBUDOWANĄ
SAMOGŁOSKAMI.DZIECKO UMIESZCZA JĘZYK NA WAŁKU DZIĄSŁOWYM,WEWNĄTRZ JAMY USTNEJ
ZA GÓRNYMI ZĘBAMI , NASTĘPNIE ŁĄCZY ZĘBY ,Z WARG TWORZY DZIÓBEK I KIERUJE STRUMIEŃ
POWIETRZA PRZEZ ZĘBY NA ZEWNĄTRZ-WYPOWIADA „CZ”

ACZ
OCZ
UCZ
ICZ
ECZ
YCZ
ĄCZ
ĘCZ
ACZA
ECZE
YCZY
ICZI
UCZU
OCZO
ĄCZĄ
ĘCZĘ
CZU CZE CZY CZI CZO CZA CZĄ CZĘ
CZU CZU CZU
CZA CZA CZA
CZE CZE CZE
CZO CZO CZO
CZI CZI CZI
CZY CZY CZY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACZĄ
ACZĘ
ACZU
ACZY
ACZE
ACZA
ACZO
ACZI
ECZA
ECZO
ECZU
ECZI
ECZY
ECZE
ECZĘ
ECZĄ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEG p. Onuchowska
Rewalidacja-zadania Opr.K.O
Aleksandra J.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej,
podziel je na sylaby i głoski. Czrwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR

PO-MI-DOR

P O M I D O R

OGÓREK

O-GÓ-REK

O G Ó R E K

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj etykiety , dopasuj je do kanapki i
przyklej obok warzywa na obrazku.

POMIDOR

SZCZYPIOR

RZODKIEWKA

Rewalidacja-zadania

OGÓREK
SAŁATA

Opr.K.O

Norbert Z.
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. 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 zapisz do zeszytu i wykonaj samodzielny rysunek.

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

CZERWONE NA KRZAKU
LATEM DOJRZEWAJĄ
CHĘTNIE NA KRZAKACH
LUDZIE JE ZJADAJĄ

CZWARTEK
EEG p. Onuchowska
Rewalidacja-zadania Opr.K.O
Aleksandra J.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku etykiety z nazwami nowalijek. Dziecko odszukuje na
obrazku nowalijkę , powtarza jej nazwęi przykleja etykietę obok obrazka .

POMIDOR

SZCZYPIOR

RZODKIEWKA

OGÓREK
SAŁATA

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku zagadki- odgadnij je i zapisz do zeszytu .Wykonaj
samodzielny rysunek odpowiedzi.

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

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

……………………

……………………….

Rewalidacja-zadania Opr.K.O
Norbert Z.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej,
podziel je na sylaby i głoski. Czrwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

POMIDOR

OGÓREK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR

PO-MI-DOR

P O M I D O R

OGÓREK

O-GÓ-REK

O G Ó R E K

2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj etykiety , dopasuj je do kanapki i
przyklej obok warzywa na obrazku.

POMIDOR

SZCZYPIOR

RZODKIEWKA

OGÓREK
SAŁATA

Terapia ruchowa p. Hendzak
Aleksandra J. Norbert Z. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia przyjmowania postawy skorygowanej i kształtujące nawyk postawy
skorygowanej.
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

Ćw. 1) P.w.-Siad prosty do ściany.
Plecy przylegają do ściany. Jedna dłoń
pod odcinkiem lędźwiowym
kręgosłupa. Ruch: Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2-3 metrów.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 2) P.w.-Siad skrzyżny tyłem do
ściany. Plecy przylegają do ściany.
Jedna dłoń pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. w postawie
skorygowanej. Ruch: Napięci mięśni
brzucha z przyciśnięciem odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do ściany.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 6) P.w.- Stanie tyłem do ściany w
postawie skorygowanej. Ruch-Krok w
przód z zachowaniem postawy
skorygowanej. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy.

Ćw. 3) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Jedna dłoń leży pod odcinkiem
lędźwiowym kręgosłupa. Ruch:
Równoczesny wyprost obu nóg przez
przesuwanie stóp po podłodze z
kontrolą przyleganie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz na
odcinku ok. 2-2,5 metra z
wykonywaniem: wdech nosem w
czasie trzech kroków i przeniesieniem
wyprostowanych rąk w górę w skos,
wydech ustami w czasie pięciu
kroków i opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw.4) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Ręce wyprostowane wzdłuż tułowia.
Ruch: Wdech nosem z jednoczesnym
wznosem rąk w górę, wydech ustami z
jednoczesnym opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. 8) P.w.- Stanie tyłem do ściany.
Pięty, biodra, plecy i głowa przylegają
do ściany. Ręce wyprostowane wzdłuż
tułowia. Ruch: Dociskanie barków do
ściany z jednoczesną rotacją
zewnętrzną rąk, a następnie powrót
rąk do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Bibliografia: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r

AAC p. Zając
Drogi Rodzicu ! Odczytaj wyrażenia po kolei i poproś dziecko, aby je powtórzyło.
Wykonajcie to ćwiczenie 3 razy.

Logopedia p. Jung
Nina J. -czwartek
Ćwiczenia artykulacyjne
Aby pięknie mówić potrzebny jest nam sprawny język! W tym tygodniu poćwiczcie język i inne
artykulatory w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń
artykulacyjnych . Miłej zabawy!
- otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust- żeby zmotywować dziecko do
tego ćwiczenia posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą, miodem a ono intuicyjnie sięgnie
po tą słodycz,
- policz językiem wszystkie swoje zęby- dotykaj czubkiem języka każdego ząbka,
- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów,
- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem,
- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa ,

Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów.
Byłoby wspaniale, gdyby zabawy językowe były codziennością - to dobre
przygotowanie do sprawnej mowy!

Norbert Z. czwartek
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa . W tym tygodniu poćwiczcie słuch w
zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej
zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki , które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno i blisko, a które
słyszysz ciszej - za oknem , za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij , z jakiego kierunku słyszysz głos drugiej
osoby,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub potrząsaj
różnymi przedmiotami, – sprawdź , czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca głowę w kierunku
dźwięku.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie czas kilka
razy w tygodniu na takie zabawy.

PIĄTEK
Tomatis p. Bartkowiak
Aleksandra J., Nina R.
Temat: Dobre wychowanie
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.Olu/Nino, przyjrzyj się obrazkom. Wskaż właściwe zachowania.
Które dzieci zachowują się odpowiednio, a które postępują źle? Dlaczego?

Psycholog p. Spasow
Norbert Z.

16.04.2021

Psycholog

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Norberta. Nie jest jednak
tylko kolejnym zadaniem. Może posłużyć chłopcu do pokazania tego jak się czuje i zostać
włączone do jego form komunikacji. Przedstawiam Termometr złości! Pozostawcie drugą
kopię termometru w domu.
Instrukcja:
Na karcie znajdziesz sytuacje, które mogą powodować pojawianie się złości. Przeczytaj je
uważnie chłopcu. W jednym z dymków znajdziesz puste miejsce – wpisz tam sytuację, w
której jeszcze Norbert czuje złość.
Komunikat do dziecka: „Po lewej stronie widzisz termometr, na którym, za pomocą kolorów,
możesz pokazać jak mocno czujesz złość w tej sytuacji.”
Komunikat do dziecka: „Pokolorowany jest na 4 kolory, które oznaczają:
Zielony – czuję spokój
Żółty – czuję lekkie zdenerwowanie
Pomarańczowy- czuję złość
Czerwony- czuję ogromną wściekłość”
Komunikat do dziecka: „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 dziecko za świetnie wykonaną pracę i przypomnij, że może od teraz
zawsze pokazywać z pomocą termometru, że coś go rozzłościło.

