Materiały na zdalne nauczanie dla klasy V zet za okres 12-16.04.2021 r.
Wychowawca: Marta Suszczewicz
Ośrodek tygodniowy: Dzień Ziemi.
Poniedziałek 12.04.2021 r.
Temat dnia: Segregacja śmieci.
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Anna S., Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Utrwal z dzieckiem zasady segregowania odpadów w Waszym domu. Poproś dziecko aby opowiedziało z pomocą
ilustracji jakie mamy rodzaje pojemników do segregacji śmieci i co do nich wyrzucamy.

Niech uczeń zapisze do zeszytu i uzupełni poniższe zdania:
DO POJEMNIKA NIEBIESKIEGO WYRZUCAMY ……………………………..
DO POJEMNIKA BRĄZOWEGO WYRZUCAMY ……………………………….
DO POJEMNIKA ZIELONEGO WYRZUCAMY …………………………………..
DO POJEMNIKA ŻÓŁTEGO WYRZUCAMY ……………………………………….
Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Niech uczeń pokaże samodzielnie lub z twoją pomocą gdzie w domu wyrzucacie śmieci. W związku z obowiązującymi
zasadami pewnie posiadacie w domu osobne pojemniki do segregacji śmieci. Pokaż dziecku gdzie w Waszym domu
wyrzucacie: plastik i metale, papier, szkoło, produkty biodegradowalne. Jeżeli pojemniki do segregacji posiadają
kolory niech uczeń wskaże pojemniki w konkretnym kolorze samodzielnie lub z Twoją pomocą. Jeżeli nie posiadacie
pojemników z kolorami odpowiadającymi odpowiedniej grupie proszę na ten moment, kiedy rozmawiacie o
segregacji śmieci rodzicu przyczep do pojemników kolorowe karteczki, aby dziecku było łatwiej rozróżnić pojemniki.

2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Anna s., Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Niech uczeń przeczyta i przepisze do zeszytu poniższy tekst uzupełniając wolne miejsca wyrazami z ramki.

Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Z pomocą poniższych symboli PCS utrwalajcie zasady segregowania śmieci.
Niech uczeń utrwala znajomość symbolu „KOSZ NA ŚMIECI”. Niech pokazuje ten symbol za każdym razem, kiedy
będzie wyrzucać jakąś rzecz do śmieci. Możesz wydrukować ten symbol i zamieścić w miejscu gdzie stoją pojemniki
na śmieci.
Z pomocą symboli przedstawiających kolory pojemników do segregacji utrwalajcie ich rozpoznawanie. Zadaniem
ucznia jest wskazanie symbolu z taki samym kolorem jaki ma pojemnik do segregacji (samodzielnie lub z Twoją
pomocą). Powodzenia!

3,4. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Zaproponuj dziecku wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plastikowych nakrętek przedstawiającą oznaki
wiosny (zwierzęta, owady, rośliny charakterystyczne dla wiosny). Ania, Laura, Jakub mogą sami wyszukać w
Internecie inspiracji do wykonania pracy. Maja, Miłosz – rodzic zapoznaje dziecko z pomysłem na wykonanie pracy,
następnie pomaga dziecku wykonać pracę w zależności od potrzeb dziecka.
Poniżej zamieszczam kilka przykładowych prac o tej tematyce:

5. Wychowanie fizyczne

TEMAT: Ćwiczenia równoważne z przyborem i bez przyboru.
Przyrządy i przybory: piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Treść zajęć
Uwagi
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w
tył; Krążenia RR w bok – L i P; Przemachy RR – naprzemiennie;
Przemachy RR – równoczesne
Kształtowanie Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. RR na
Ćw.5 1.Dziecko chodzi po
umiejętności i biodrach. Prostujemy na przemian LN i pokoju jak bocian – wysoko
doskonalenie PN.
unosi kolana i stara się ustać
sprawności
kilka sekund raz na prawej, raz
na lewej nodze.

Ćw.2. Jw. Prostujemy na przemian LN
i PN. z jednoczesnym uniesieniem rąk Ćw.6 Dziecko stojąc na jednej
do góry.
nodze, unosi lewą nogę ugiętą w
kolanie, przekłada pod nią lewą
rękę i chwyta za nos. Stara się
utrzymać równowagę. Powtarza
unosząc prawą nogę.

Ćw.3 Dziecko w leżeniu przodem na
piłce. Mięsnie pośladków i grzbietu
napięte NN wyprostowane RR oparte o
podłoże. Unosimy na przemian PN i
Ćwiczenie oddechowe
LN.
Dziecko w pozycji na
czworakach. Chodzenie po
pomieszczeniu dmuchając na
piłeczkę przed sobą.

Ćw.4 Jw. Prostujemy na przemian LR i
PR.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona
Wykonujemy
8-12
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Wtorek 13.04.2021 r.
Temat dnia: Oszczędzam wodę.
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Anna S, Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Z pomocą poniższej planszy porozmawiaj z dzieckiem jak możemy oszczędzać wodę i dlaczego jest to takie ważne.
Niech dziecko wskaże które z tych czynności stosujecie w praktyce.

Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Zademonstruj dziecku w praktyce do czego wykorzystujemy wodę w domu wykonując z dzieckiem poniższe
czynności:
- mycie rąk,
- mycie zębów,
- wieczorna kąpiel,
- picie wody,
- zmywanie naczyń.
W trakcie wykonywania tych czynności pokaż dziecku kiedy wodę trzeba zakręcić lub ile trzeba jej zużyć aby było
oszczędnie .

2. 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.

3. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Anna S., Laura Sz., Jakub G.
Niech uczeń utrwali sposoby oszczędzania w domu wody zapisując je do zeszytu. (zasady z ilustracji z pierwszej lekcji)
Maja S., Miłosz K.

Rodzicu.
Poproś dziecko, aby wskazało na ilustracjach następujące czynności:
MYCIE RĄK, PICIE WODY, PRANIE, MYCIE PODŁOGI, GOTOWANIE
W miarę możliwości zademonstrujcie w praktyce wykonanie tych czynności w ciągu dnia.

4,5,6. Zajęcia rozwijające kreatywność
Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.

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 dziecko samo spróbuje
poruszać rękami i szukać przedmiotów w wodzie. Po zakończonej zabawie daj dziecku do rąk mały ręcznik. Niech sam
lub z Twoją pomocą powyciera wyjęte z wody przedmioty i zabawki. Oczywiście wodę możecie wykorzystać np. do
mycia naczyń, aby się nie zmarnowała 😊.
Anna S, Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Poproś dziecko o wykonanie poniższych czynności w praktyce:
- ZMYWANIE NACZYŃ
- WKŁADANIE PRANIA DO PRALKI, WŁĄCZANIE PRALKI
-UMYCIE ZĘBÓW
- UMYCIE PODŁOGI W KUCHNI
W czasie wykonywania tych zadań zwracajcie uwagę na oszczędzanie wody! Miłej pracy!

Środa 14.04.2021 r.
Temat dnia: Oszczędzam energię elektryczną.
1, 2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rodzicu.
Z pomocą poniższej ilustracji porozmawiaj z dzieckiem o tym jak oszczędzacie energię elektryczną w Waszych
domach. Zademonstrujcie te zachowania w praktyce.
Maja, Miłosz – niech dziecko doskonali umiejętność zapalania i gaszenia różnych urządzeń elektrycznych, np. lampka
nocna, światło, grająca zabawka (z wyłącznikiem), komputer itp.

3,4. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Do tych zajęć przygotuj dla dziecka jeden z elementów: kolorowe patyczki, wykałaczki, patyczki do uszu, kredki.
Zadaniem dziecka będzie układanie z nich figur geometrycznych według szablonu:

Szablony figur do układania poniżej:

Przykładowe wykonanie ćwiczeń tego typu:

5. Wychowanie fizyczne

Temat: „Ruch jest łatwy” - jak zmienić bierność na aktywność?
Proszę Rodziców o pokazanie dzieciom rysunków i przeczytanie pytania. Uczniowie wskażcie właściwą
odpowiedź.
Które postępowanie jest właściwe?

Udowodnijcie dziś swoją aktywność i pobawcie się razem. Możecie potańczyć, poturlać się na dywanie,
porzucać do celu, poodbijać balonem.

6. Kółko plastyczne.

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.

Czwartek 15.04.2021 r.
Temat dnia: Recykling.
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rodzicu.
Do tego zadania będą potrzebne plastikowe nakrętki w kolorach: żółty, niebieski i czerwony.
Anna S, Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu ułóż poniższy rytm na stole przed dzieckiem. Niech uczeń dokończy wzór z pozostałych nakrętek według
podanego rytmu.

Maja S, Miłosz K.
Rodzicu ułóż poniższy rytm z nakrętek. Niech dziecko samodzielnie lub z twoją pomocą ułoży pod spodem taki sam
rytm.

2, 3, 4. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Puść dziecku film edukacyjny pt. „Jak wykorzystać odpady” wyjaśniający znaczenie terminu recykling.
https://www.youtube.com/watch?v=KncImAMfo-Q
Rodzicu.
Wykonaj wspólnie z dzieckiem instrument domowej roboty. Proponuję zrobić grzechotkę.
Do pustego pudełka lub butelki plastikowej wsypcie np. ryż, kaszę, groch, fasolę, piasek.
Możecie wykonać kilka grzechotek wydających różne dźwięki (w zależności od tego co wsypiecie do środka).
Udekorujcie grzechotki kolorową taśmą lub papierem wykorzystując kolory z pojemników do segregacji.
Przykładowe grzechotki:

Po wykonaniu grzechotek wykonajcie następujące zadania z ich wykorzystaniem:
- wydobywanie dźwięków z grzechotek,
- wydawanie dźwięków według określonego rytmu (rodzic może zademonstrować, dziecko naśladuje)
- tworzenie akompaniamentu z wykorzystaniem grzechotki do dowolnego utworu muzycznego

5. Religia
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.

Piątek 16.04.2021 r.
Temat dnia: Zachowania proekologiczne.
1. 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.
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci my wszyscy mamy naśladować Pana Jezusa, a także słuchać Jego słów, które
przekazał siostrze Faustynie gdy do niej przyszedł. Zachęcam i proszę Was Drogie Dzieci do zrobienia choć jednego
dobrego uczynku w ciągu dnia.
Wysłuchajcie piosenki o miłosierdziu Bożym https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA
Dla chętnych
Zadanie na ocenę celującą
Z pomocą Rodziców wykonajcie, proszę, plakat: w środku przyklejcie obrazek Pana Jezusa, a wokół obrazka
narysujcie tyle serduszek ile osób jest w Waszej Rodzinie. Wykonany plakat przyniesiecie do szkoły gdy do niej
wrócimy.
2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rodzicu.
Porozmawiaj z dzieckiem o zachowaniach proekologicznych przestrzeganych w waszych domach.
Pomoże wam ten plakat:

Anna S, Laura Sz, Jakub G.
Niech uczeń zapisze do zeszytu powyższe hasła. Niech wyjaśni co one oznaczają.
Maja S, Miłosz K.
Niech uczeń zademonstruje w praktyce samodzielnie lub z twoją pomocą jedno z powyższych haseł (np. zgasi światło
w pokoju, wyrzuci śmieć do odpowiedniego pojemnika, odkręci / zakręci wodę w łazience).
3, 4, 5. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Niech uczeń wykona plakat edukacyjny (najlepiej na dużym arkuszu typu brystol lub szary papier, możecie też skleić
kilka kartek A4 razem aby powstała większa powierzchnia) z hasłami głoszącymi zachowania proekologiczne według
poniższego wzoru:

Instrukcja wykonania plakatu:
- w górnej części kartki lub arkuszu papieru niech dziecko samodzielnie lub z twoją pomocą odbije 5 dłoni
pomalowanych farbkami plakatowymi w kolorze zielonym lub odrysowujemy kontur dłoni dziecka dookoła i
kolorujemy na zielono;
- następnie dorysowujemy pnie drzew (przedłużenie ręki), kolorujemy na brązowo, aby całość miała kształt drzewa;
- powyższe hasła przepisujemy we wskazane miejsca (Maja, Miłosz – rodzice przygotowują gotowe plakietki z
hasłami, dzieci przyklejają samodzielnie lub z pomocą rodzica we wskazane miejsca).
Pamiętajmy aby przestrzegać powyższych zasad w życiu codziennym !

Rodzicu.
Puść dziecku film edukacyjny o zachowaniach proekologicznych pt. „Oszczędzanie wody to za mało” z poniższego
linku:
https://www.youtube.com/watch?v=_yxt_rK0tOc
Porozmawiaj z dzieckiem o treści filmu. Pokaż dziecku które z tych zachowań stosujecie w swoich domach.
Zademonstruj stosowanie tych zachowań w praktyce. Niech dziecko naśladuje te zachowania samodzielnie lub z
twoją pomocą w wybranych sytuacjach.
6. Wychowanie fizyczne
Temat: Zabawy z toczeniem, przenoszeniem drobnych przedmiotów.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka:
Bieg w miejscu 2 min.
Krążenia ramionami w przód i tył.
Krążenia biodrami.
Skrętoskłony.
1. Dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękoma
wyprostowanymi w bok. Przerzuca woreczek nad
głową z jednej ręki, do drugiej.

2. Dziecko przenosi woreczek w dłoni pokonując
slalom na czworakach.

3. Dziecko w pozycji stojącej przetacza piłkę wokół
tułowia.

5.Dziecko chodzi na czworakach, tocząc piłkę Dziecko
wykonuje
głową.
6-8
powtórzeń
każdego
ćwiczenia
w3
4. Dziecko przenosi woreczki lub piłeczki raz seriach.
w prawej, raz w lewej dłoni idąc po linii lub
sznurku.

5. Dziecko przekłada piłkę pod ugiętą i
uniesioną nogą. Raz prawą, raz lewą.

4. Dziecko w podporze tyłem porusza się po pokoju,
przenosząc piłkę na brzuchu.
Ćwiczenie oddechowe: pobaw się w
dmuchanie baniek mydlanych.

TERAPIE

Jakub G. - rewalidacja indywidualna 13.04.2021
Anna S. - rewalidacja indywidualna 13.04.2021
Laura Sz. - rewalidacja indywidualna 13.04.2021
Temat: Dłuższe wypowiedzi na temat wiosennych kwiatów na podstawie oglądanych zdjęć i własnych
obserwacji. Czytanie tekstu z obrazkami.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem
wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i w wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p2.

2. Po lewej stronie kliknij chmurkę a następnie lewej strony, na zielonym pasku kliknij w konewkę,
następnie w element puzzla.
3. Polecenia:
1. Co widzisz?
2. Najedź myszką na strzałkę i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt.
„Kolowróg”
3. Przejdź do następnej strony klikając na strzałkę po prawej stronie.
4. Obejrzyj zdjęcia. Co na nich widzisz? Czy potrafisz nazwać te wiosenne kwiaty?
Jeśli nie, klikaj na nie. Później na głośniczek i odsłuchaj ich nazwy.
5. Za pomocą strzałki przejdź do następnej strony.
6. Obejrzyj planszę, kliknij w głośniczek i posłuchaj informacji.
7. Przejdź do następnej strony. Na tej stronie musisz kliknąć w ruchomy sześcian, żeby
„załadować” zadanie. Połącz zdjęcia kwiatów z ich nazwami. Za każdym razem
klikaj w głośniczek przy nazwie kwiatka. W ten sposób sprawdzisz czy prawidłowo
wykonałeś zadanie.
8. Zamknij okno klikając na X. Przejdź do następnej strony. Tutaj też musisz
załadować zadanie klikając w ruchomy sześcian.
9. Na stronie masz działania. Jedne są poprawnie wykonane, drugie nie. Przeciągnij
zieloną rączkę z kciukiem do góry na dobrze wyliczone działanie. Różową rączkę z
kciukiem w dół ustaw na źle wykonanym zadaniu.
10. Zamknij kartę klikając na X i przejdź do ostatniej strony. Na tym kończymy
dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

Jakub G. - rewalidacja indywidualna 14.04.2021
Laura Sz. - rewalidacja indywidualna 14.04.2021
Temat: Muszę się myć. Ćwiczenia interaktywne.

Anna S. - rewalidacja indywidualna 16.04.2021

Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem
wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w puzzla.
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Umyjek i Nieumyjek”.
Kliknij w głośniczek i obejrzyj ilustrację. Kliknij też w robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj, co
ma do powiedzenia.
5. Przejdź do następnej strony i posłuchaj opowiadania klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony i posłuchaj co ma mały robot do powiedzenia. Kliknij w ruchomą kostkę
i załaduj zadanie.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie z głośniczka.
9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
10. Odsłuchaj z głośniczka zakończenie dzisiejszego zadania.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!
Miłosz K. - rewalidacja indywidualna 13.04.2021
Temat:. Utrwalanie litery„a”, „A” − pisanej i drukowanej. Określanie miejsca głoski „a” w słowie. Wprowadzenie
pojęcia „samogłoska”. Ćwiczenia w pisaniu liter: „a”, „A.”

Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was ciekawą
zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem wykonywało
polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
4. Proszę uruchomić komputer i internet.
5. W wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_JESIEN_1_1_5_24_p1

Polecenia dla Dziecka:
1. Kliknij na głośniczek na ilustracji i odsłuchaj krótkiej historyjki. Dwa albo nawet trzy razy. Kliknij
na strzałkę po prawej stronie i przejdź do następnego zadania.
2. Obejrzyj ilustrację i przejdź do następnego zadania.
3. Tutaj kliknij w ruchomą figurkę na ilustracji. W ten sposób „załadujesz” zadanie.
4. Kliknij na głośniczek i odsłuchaj treść zadania – zabawy z głoską „a”. Wykonaj polecenia i przejdź
strzałką do następnej strony.
5. Kliknij na głośniczek i odsłuchaj polecenie. Klikaj na wszystkie obrazki i odsłuchaj nazwy
przedmiotów znajdujących się na nich. Staraj się je powtórzyć kilka razy. Przejdź do następnej
strony.
6. Posłuchaj jak dzielimy wyrazy na sylaby i na głoski. Powtarzaj za lektorem. Przejdź do następnej
strony.
7. Pisz po śladzie lub samodzielnie literę A,a.
To było ostatnie zadanie. Dziękuję bardzo. Myślę, że dobrze się bawiliście.

Miłosz K. – rewalidacja indywidualna 14.04.2021r.
Temat : Utrwalanie litery A w grach i zabawach ruchowych.
Witaj! Witajcie Rodzice!
Dzisiaj będziemy utrwalać poznaną na ostatnich zajęciach literkę A. Będziemy potrzebować kilka
przedmiotów zaczynających się literką A. Może to być aparat, anioł, arbuz, ananas i co tam jeszcze
wymyślicie. Potrzebujemy również kartkę papieru A – 4, pisak i plastelinę w dowolnym kolorze.
Skorzystamy także z internetu.
Zaczynamy!
1. Zajęcia na dywanie. Proszę, aby Dziecko i Rodzic wygodnie sobie usiedli. Rodzic niech obejmuje
dziecko od tyłu. Przed sobą proszę ułożyć wynalezione przedmioty zaczynające się literką A.
2. Proszę w internecie wyszukać piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=2KOHU0lf_JY i powtórzyć
dwa, trzy razy a Dziecko niech wybiera i odkłada wymienione w piosence przedmioty.
3. Przejdźcie do stolika i obejrzyjcie na stronie internetowej
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/literaa?mediatype=photography&phrase=litera%20a&sort=mostpopular wszystkie obrazy dla litery A,a

4. Proszę podać Dziecku kartkę, pisak i plastelinę.
5. Proszę aby Dziecko na podstawie któregoś ze wzorów narysowała pisakiem literę A, a następnie
wykleiła ją plasteliną. Przy wyklejaniu proszę powtarzać „Aaaaa…”
6. Na zakończenie wspólnie zaśpiewajcie piosenkę o literce A.
Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Laura Sz.
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

SAŁATA
POMIDOR
OGÓREK

OGÓREK

SA-ŁA -TA
PO-MI-DOR
O-GÓ-REK

RZODKIEWKA

SZCZYPIOR

S A Ł A T A
P O M I D O R
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

OGÓREK

RZODKIEWKA

SAŁATA

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Laura Sz.
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.

Zajęcia z pedagogiem – Laura Sz. (12.04.2021 – poniedziałek) Anna S (13.04.2021 – wtorek)
Bardzo proszę o pomoc Laurze i Ani w odczytaniu polecenia i wsparcie przy wykonaniu zadania.

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 2B

Laura Sz.
16.04.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Identyfikacja rymów.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Lauro, połącz w pary obrazki , które się rymują. Wyrazy muszą brzmieć
podobnie, np. osa-kosa, szafa- żyrafa.

Laura Sz. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i czworobocznego lędźwi.
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 –

Ćw.5) P.w.-Stanie w rozkroku. Ręce

Siad prosty. Ręce wyprostowane,

wyprostowane, wyciągnięte w górę.

wyciągnięte w górę. Ruch: Skłon

Ruch: Skłon tułowia w przód,

tułowia w przód- wytrzymać ok. 4-6

dotknięcie dłońmi do podłogi między

sek. i powrót do pozycji wyjściowej.

nogami i sięganie dłońmi jak najdalej

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

za siebie. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Ćw.2) P.w.- Siad prosty, rozkroczny,

Ćw.6) P.w.- Stanie w rozkroku. Skłon

ręce wyprostowane, wyciągnięte w

tułowia w przód. W dłoniach piłka lub

górę. Ruch: Skrętoskłon tułowia,

kulka zrobiona z gazet. Ruch: Toczenie

dotknięcie dłońmi do jednej nogi.

piłki po podłodze wokół nóg (piłka

Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

zatacza ”ósemki”) Powtórzenia: 2

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy na

serie po 5 razy.

lewą i prawą nogę.
Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi

Ćw.7) P.w.- P.w. Siad skrzyżny.

wyprostowane. Ręce wyprostowane,

Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem

wyciągnięte w bok. Ruch: Uniesienie

rąk w górę w skos, a następnie

nóg z próbą dotknięcia kolanami do

wydech ustami z opuszczeniem rąk.

jednej ręki. Powtórzenia: 2 serie po 5

Powtórzenia: 3 razy.

razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
na lewą i prawą stronę.
Ćw.4) P.w.- Stanie. Ruch: Marsz po

Ćw.8) P.w.- Siad rozkroczny, nogi

pokoju z wykonywaniem

ugięte. Ręce w pozycji „skrzydełek”

następujących ruchów: wdech nosem

Ruch: Opad tułowia w przód-

z jednoczesnym uniesieniem rąk w

wytrzymać. ok. 4-6 sek. i powrót do

górę i wydech ustami z jednoczesnym

pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2

opuszczeniem rąk w dół Powtórzenia:

serie po 5 razy.

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

Maja S. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia usprawniające czynności manualne ręki.
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.
Pozycja wyjściowa do wszystkich ćwiczeń wygląda następująco :
1. Krzesło lub wózek – z oparciem (zabezpieczającym przed upadkiem do tyłu), stopy oparte całą powierzchnią na podłożu lub
podnóżku.
2. Stół - przysunięty blisko do dziecka, blat stołu musi znajdować się na wysokości mostka (wyrostka mieczykowatego).
3. Podczas ćwiczeń lewa i prawa ręka znajduje się na stole.
4. Rodzic prowadzi i wspomaga ruch dziecka.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia

Ćwiczenie nr 1) Przygotuj surowy
makaron, który wysypany jest na talerzyk,
blaszkę do pieczenia, nabieraj jego w garść
i wysypuj z powrotem. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy sprawniejszą ręką.

Ćw. nr 5) Przygotuj kulkę z plasteliny.
Jedną ręką rozwałkuj ją.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
sprawniejszą ręką.

Ćw. nr 2) Przygotuj surowy makaron o
różnym kształcie, który wysypany jest na
talerzyk, blaszkę do pieczenia, palce
swojej ręki złącz opuszkami, poprzez
prostowanie palców i otwieranie dłoni
odsuwaj makaron, następnie złączanie
palców przysuwaj makaron do siebie.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

Ćw. nr 6) Klocek w kształcie prostokąta
lub (zrobienie z plasteliny coś na kształt
prostokąta) ustawiamy pionowo na blacie
chwyć klocek między drugi a trzeci palec,
wykonaj ruch odwracania dłoni na stronę
grzbietowa i z powrotem, a następnie
między trzeci i czwarty palec, czwarty i
piąty, wykonaj te same ruchy.
Powtórzenia: 2 serie po 3 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.
Ćw. nr 7) Przygotuj 5 kubków
papierowych lub plastikowych. Jedną ręką
przenieś kubki, wkładając jeden w drugi.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
sprawniejszą ręką.

Ćw. nr 3) Przygotuj dwa talerzyki i
makaron np. w kształcie kokardek. Postaw
jeden talerzyk obok drugiego, a na jednym
z nich niech leży makaron. Przesuwaj
makaron aby przenieść go z jednego
miejsca na drugie. Podczas ćwiczenia
oprzyj łokieć o powierzchnię blatu.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
sprawniejszą ręką.
Ćw. nr 4) Połóż dłoń na szmatce, podczas
ćwiczenia łokieć uniesiony a palce
wyprostowane na szmatce, przesuwaj
szmatkę po blacie pisząc np. litery
swojego imienia. Powtórzenia: 2 serie po
3 razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
sprawniejszą ręką.
Źródło: Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

Ćw. nr 8) Przygotuj 5-6 kubków
papierowych lub plastikowych. Ułóż kubki
jeden na drugim aby poswatała wieża.
Powtórzenia: 2 serie po 3 razy. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

Jakub G. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu i ściągające łopatki.
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 przodem. Nogi wyprostowane i
złączone. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok. Głowa uniesiona. Pod
brzuchem w okolicach pępka, zrolowany
kocyk lub ręcznik. Ruch: Wymach rękoma
w górę. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Ruch: Uniesienie rąk w
górę, z wytrzymaniem ok. 2-3 sek.
wyciągniętych rąk w górze. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce w pozycji
„skrzydełek” uniesione nad podłogę.
Głowa uniesiona, wzrok skierowany w
podłogę. Pod brzuchem w okolicach
pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch:
Uniesienie rąk w górę i „klepanie” dłońmi
w podłogę. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad ugięty. Ręce oparte
na podłodze z tylu. Ruch: Uniesienie
bioder do linii łączącej barki i kolana.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 6) P.w.-Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane, głowa wyciągnięta w
górę, wzrok skierowany przed siebie. Ręce
w pozycji „skrzydełek”. Ruch: Skłon głowy
w tył i powrót do pozycji wyjściowej.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Leżą na podłodze. Ruch:
Wdech nosem, a następnie wydech
ustami. Powtórzenia: 3 razy.

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

Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód
przed siebie. Głowa uniesiona,
wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w
podłogę. Pod brzuchem w okolicach
pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik. Ruch:
Klaśnięcie w dłonie, następnie
przeniesienie wyprostowanych rąk
bokiem nad podłogą do bioder i klaśnięcie
w dłonie nad biodrami. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.
Ćw. nr 8) P.w.-Leżenie przodem. Ręce w
pozycji „skrzydełek”. Przed głową, na
podłodze, leży piłeczka lub wata, piórko.
Ruch: Wdech nosem, a następnie silne
dmuchnięcie w piłeczkę, tak aby
potoczyła się do przodu. Powtórzenia: 3
razy.

Laura Sz. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe i brzucha.
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
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 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. 57 sek. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia barki
powinny przylegać do podłogi.

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

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
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 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 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 5
razy. Uwagi: Nie unosimy wysoko
nóg.

Jakub G. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie kończyn dolnych i stóp.
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

Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Siad prosty. Dłonie oparte na
podłodze z tyłu. Ruch: Naprzemienne
maksymalne zgięcia grzbietowe
podeszwowe stóp. Powtórzenia: 2
serie po 10 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch: Odwracanie stóp dłońmi
„lusterko”. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad prosty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu.
Ruch: Przekładanie zgiętej nogi w
stawie kolanowym nad druga
wyprostowaną. Powtórzenia: 2 serie
po 5 razy. Uwaga: Ćwiczenie
wykonujemy, prawą i lewą nogą.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad skrzyżny, ręce
oparte na kolanach. Ruch: Wdechwyprost tułowia i uwypuklenie klatki
piersiowej, a następnie wydech z
opuszczeniem głowy. Powtórzenia: 3
razy.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1998 r.

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stóp złączone. Ruch: Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 6) P.w.- Siad ugięty z
rozchylonymi kolanami, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Ruch: „Klaskanie”
podeszwową stroną stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad skrzyżny. Dłonie
na kolanach. Ruch: Spychanie kolan w
dół. Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 8) 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.

Laura Sz. Wtorek

Zadania Logopedyczne
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!

Jakub G.
Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem. Rozumienie relacji czasowych, pojęcia
wcześniej/później.
Mamo, pomóż proszę Kubie
Poniżej znajdują się łącza internetowe do zadań dla Kuby. Proszę kliknąć kolejno każde
łącze. Po otwarciu najechać kursorem na ikonkę w prawym, dolnym rogu (cztery strzałki) –
włączy się tryb pełnoekranowy. Kliknąć kursorem na niebieski kwadrat – Rozpocznij.
Zadaniem Kuby jest przeczytanie tekstów, znajdujących się obok obrazków i połączenie ich z
właściwym obrazkiem (przeciągając myszką). Następnie opowiedzenie historyjki
obrazkowej. Po opowiedzeniu przez Kubę historyjki proszę wskazywać obrazki i pytać syna Co było później?/ Co było wcześniej?
(Na dole każdej historyjki znajduje się polecenie – Prześlij odpowiedzi – proszę nie
wysyłać )
Historyjka kredki - Wykres z etykietami (wordwall.net)
Historyjka Fryzjer - Wykres z etykietami (wordwall.net)
Historyjka list - Wykres z etykietami (wordwall.net)

Maja S.
Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie piosenek. Zabawy imitujące jedną czynność –
naśladowanie – naprzemienność.
Śpiewanie dwóch wersów piosenki z jednoczesnym poruszaniem/zabawą zabawką w charakterystyczny
dla niej sposób. Po kilku powtórzeniach śpiewamy kilka wersów piosenki i oczekujemy, że Maja weźmie do
ręki właściwą zabawkę ( z dwóch /trzech do wyboru), poruszając nią. Poniższe piosenki są tylko
propozycjami do wyboru.
Wlazł kotek na płotek:
https://www.youtube.com/watch?v=oFIcur948JY
Kolorowe kredki:
https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU
Zuzia, lalka nieduża:
https://www.youtube.com/watch?v=cIzzYbKbNkA
Cztery słonie, zielone słonie:
https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4
Stary niedźwiedź mocno śpi:
https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I
Wio koniku:
https://www.youtube.com/watch?v=pXsYPHG66AY
Zabawy imitujące jedną czynność – naśladowanie.
Zadaniem Mai jest naśladowanie czynności dorosłego
- zabawy w ku-ku, taki duży, latanie samolotem (szeroko rozłożone ręce), toczenie piłki po
podłodze/wrzucanie do kartonu, wrzucanie takich samych przedmiotów do miski z wodą, odciskanie na
papierze śladów/palców zanurzonych w farbie, uderzanie w bęben/garnek – naprzemienność – raz ja, raz
ty.
- pokazywanie, jak lala/misiu : pije (z wykorzystaniem kubeczka), je (z wykorzystaniem łyżeczki), śpi ( z
wykorzystaniem pudełka, małego kocyka, kołysanie zabawki), myje się (z wykorzystaniem miski/w wannie),
jak czesze włosy (z wykorzystaniem grzebienia/szczotki).

Miłosz K.
Budowanie rozumienia – cechy przedmiotów – długi / krótki.
Proszę przygotować: bluzki – długi/krótki rękaw; spodnie – długie/krótkie i odpowiednio - patyki, kawałki
wełny, kredki. Proszę porównać z Miłoszem – tu patyk i tu patyk, ale ten jest dłuuuuugi a ten krótki prowadzić równocześnie rękę/palec Miłosza po przedmiotach (podobnie z pozostałymi przedmiotami).
Następnie pytać dziecko: Który patyk dłuuuuugi? Który patyk krótki? Itd.
Proszę wydrukować rysunki, wyciąć pary przedmiotów zamieszczonych poniżej – nazywać, porównywać jak
w przypadku przedmiotów rzeczywistych a następnie pytać o cechę – długi/krótki

Integracja sensoryczna
Miłosz K , Jakub G.
Propozycje ćwiczeń :
1. Używaj specjalnej farby do malowania palcami i mieszaj ja z innymi materiałami, np. ryżem, piaskiem, nasionami czy
prażoną kukurydzą, aby uzyskiwać nowe doznania dotykowe. Możesz też stworzyć własną farbę z pianki do golenia,
sosu, czy galaretki.
2. Podnoszenie przedmiotów palcami stóp.
3. Orientacja w schemacie własnego ciała, np.: pokaż mi prawą (lewą) rękę, Chwyć się prawą ręką za lewe kolano.
4. Obrysowywanie różnych części ciała z wyodrębnieniem i nazywaniem ich elementów (nogi, stopy, głowa, szyja,
ręce).

