Materiały na zdalne nauczanie dla klasy V zet za okres 19-23.04.2021 r.
Wychowawca: Marta Suszczewicz
Ośrodek tygodniowy: Polska w Europie.
Poniedziałek 19.04.2021 r.
Temat dnia: Europa na mapie świata.
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rodzicu.
Z pomocą kalendarza i poniższych symboli PCS określcie dzisiejszą datę oraz zapiszcie do zeszytu:

Anna S, Laura Sz., Jakub G.
Uczniowie przepisują do zeszytu dzisiejszą datę:

WIOSNA
19 KWIETNIA 2021 R.
PONIEDZIAŁEK
POGODA:
(tutaj uczeń rysuje symbol dzisiejszej pogody)
Maja S, Miłosz K.
Rodzic przepisuje datę dużymi drukowanymi literami do zeszytu, dziecko poprawia:
Miłosz – samodzielnie mazakiem po śladzie
Maja – rozmazuje palcem z pomocą mamy litery poprawione po śladzie kredkami pastelowymi.
2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Rodzicu.
Jako wprowadzenie do tematu z tego tygodnia chciałabym, abyś pokazał i powiedział dziecku – co to jest mapa i jak
ona wygląda. Jeżeli macie w domu atlas lub inny rodzaj mapy, np. samochodowa, turystyczna pokaż dziecku jak
wygląda mapa. Wskaż uczniowi jakie elementy znajdują się na Waszej mapie i co one oznaczają. Jeżeli posiadacie w
domu globus lub mapę świata pokażcie i nazwijcie kontynenty na kuli ziemskiej. Niech uczeń pokaże je na mapie z
Twoją pomocą.
Anna S, Laura Sz., Jakub G.
Poproś dziecko, aby opowiedziało swoimi słowami co widzi na mapie. Niech wskaże elementy, które go interesują
oraz te, które nie wie co oznaczają. Zachęcaj dziecko do zadawania pytań.
Miłosz K., Maja S.
Niech uczeń dotyka, ogląda mapę, przewraca kartki w atlasie. Pokazuj z dzieckiem jego palcem na mapę i głośno
wypowiadaj „To jest mapa”.
Mapa świata z podziałem na kontynenty:

3,4. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Poproś dziecko o wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej kulę ziemską wykorzystując jedną z poniższych
technik:

Wyklejanie metodą wydzieranki Malowanie farbami narysowanego konturu Malowanie palcami farbami
Maja, Miłosz – rodzicu pomóż dziecku w wykonaniu pracy. Pokieruj dziecko manualnie podczas pracy, utrwalajcie
znajomość kolorów: niebieski, zielony.
Wskazówka:
Do odrysowania szablonu kuli ziemskiej możemy użyć okrągłego talerza przykładając go odwrotnie do kartki papieru.
5. 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.

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

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

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

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.

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

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

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

Wtorek 20.04.2021 r.
Temat dnia: Polska w Europie.
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Anna S, Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Poproś dziecko o wykonanie następujących zadań:
- Uczeń powtarza po rodzicu jakiego kontynentu jest to mapa.
- Uczeń wskazuje samodzielnie lub z pomocą rodzica Polskę na mapie Europy.
- Uczeń samodzielnie lub z pomocą rodzica odczytuje nazwy innych państw znajdujących się w Europie.
- Uczeń opowiada które nazwy państw są mu znane.
- Uczeń odpowiada w jakim państwie my mieszkamy.

Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Puść dziecku krótki film edukacyjny pt. „Polska z Europie”
https://www.youtube.com/watch?v=LIjJwJMomMI&t=101s
2. Wychowanie fizyczne
Temat: Gry i zabawy muzyczno – ruchowe.

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.

Zabawy przy muzyce:
Drodzy Rodzice, jeżeli mają Państwo dostęp do Internetu, proszę o włączenie dzieciom filmu z ćwiczeniami.
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
Jeżeli nie mają Państwo dostępu do Internetu proszę o włączenie ulubionej muzyki, następnie odczytanie dzieciom wierszyków –
zabaw ruchowych z pokazywaniem. Zapraszam do zabawy!
1.Części ciała
4.Gimnastyka
Ręce do machania,
Prawa noga, wypad w przód,
nogi do skakania,
a rękoma zawiąż but.
palce do liczenia,
Powrót, przysiad, dwa podskoki,
a zęby do mycia.
w miejscu bieg i skłon głęboki.
Głowa do kiwania,
Wymach rąk w tył i do przodu
uszy do słuchania,
Już rannego nie czuć chłodu.
oczy do mrugania,
Dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka/piosenki.
usta do śpiewania.
Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę,
Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę,
A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie
2.Dla grzecznych dzieci
zawiązywania buta,
Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci.
Powrót – powrót do pozycji zasadniczej,
(rączki w górze)
Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma,
a dla niegrzecznych?… wcale nie świeci.
Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu,
(grozimy palcem)
W miejscu bieg – bieg w miejscu,
Rybki pływają, (złożone rączki naśladują
I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg,
płynącą rybkę)
Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu,
ptaszki fruwają, (machamy
I do przodu – wysunięcie rąk do przodu,
„skrzydełkami”)
Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana.
motylek leci w daleeeki świat. (bieg w
dowolnym kierunku)
5.Głowa, ramiona
Głowa, ramiona, kolana, pięty
3.Dziesięć palców mam
Kolana, pięty, kolana, pięty
Dziesięć palców mam – na pianinie gram.
Głowa, ramiona, kolana, pięty
i dwie rączki mam – na bębenku gram.
Oczy, uszy, usta, nos.
Dziesięć palców mam i na trąbce gram.
(dziecko pokazuje kolejno wszystkie wymienione części ciała i
i dwie ręce mam, więc zaklaszczę wam.
twarzy)

3. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Anna S., Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Niech uczeń przeczyta i przepisze do zeszytu poniższe informacje:

Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Wykonaj z dzieckiem poniższe czynności wykorzystując do tego symbole PCS:
Maja:

Miłosz:

4,5,6. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Niech uczeń z Twoją pomocą wykona pracę plastyczną pt. „Polska z Europie”.
Instrukcja wykonania pracy:
Potrzebne materiały:
Niebieska, żółta kartka A4, klej, łówek, farby plakatowe (biała i czerwona), pędzel, kubek z wodą, mokre chusteczki.
Wykonanie:
- z żółtej kartki papieru wycinamy gwiazdki – tyle ile jest na fladze Europy (12)
- dziecko układa i przykleja gwiazdki tworząc koło (samodzielnie lub z pomocą rodzica)
- malujemy dłoń dziecka farbkami – białą i czerwoną (jak flaga Polski) i odbijamy pod gwiazdkami (jak na
przykładowej pracy)
Przykładowa praca:

Rodzicu.
Wykonaj z dzieckiem zabawy ruchowe tematyczne do ulubionej muzyki:
Zabawa ruchowa „Europejczycy ćwiczą”:
„Holenderskie wiatraki”
Uczniowie rozkładają ręce na boki i kołysząc się na prawo i lewo naśladują skrzydła wiatraka
„Angielski Big Ben”
Pary siada na dywanie tyłem do siebie, dotykając się plecami zaplatają ręce. Kołysząc się do przodu, do tyłu recytują:
„bim - bam,bim - bam”
„Niemiecka drukarnia”
Rodzic i dziecko stemplują taśmę klaszcząc w swoje dłonie wzajemnie (z góry i z dołu naprzemiennie).

Środa 21.04.2021 r.
Temat dnia: Sąsiedzi Polski.
1, 2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Anna S., Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Poproś dziecko o zapoznanie się z poniższą mapą. Niech uczeń przeczyta nazwy państw sąsiadujących z Polską.
Następnie niech przepisze poniższą notatkę do zeszytu.

Rodzicu.
Niech uczeń przepisze poniższe cyfry do zeszytu i wstawi znak mniejszości, większości lub równości (<,>,=) w
odpowiednie miejsca:
12 ……10

6 ………….4

9 ……… 6

10 ……….. 5

8 ………11

7……….7

12 ……..12

11 ………10

Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Z pomocą dowolnych liczmanów (plastikowe korki, piłeczki, kulki z plasteliny, żetony, makaron itp.) doskonal z
dzieckiem umiejętność liczenia w zakresie Maja – 5, Miłosz – 10. Wykonaj poniższe zadanie:

3,4. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Wydrukuj lub narysuj szablon mapy „Polska i jej sąsiedzi”. Niech uczeń dobierze etykiety i podpisze nazwy państw we
właściwym miejscu. Niech uczeń pokoloruje każde państwo w innym kolorze według własnego pomysłu.

Maja S., Miłosz K.
Wydrukuj lub odrysuj poniższy szablon i wykonaj z dzieckiem polecenia:

5. 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
5.Rodzic w klęku na piętach w rękach trzyma laskę.
kółka z szarf. Dziecko obunóż przeskakuje z szarfy do Dziecko obunóż przeskakuje nad laską.
szarfy.

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.

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

Ćwiczenie oddechowe: „Smok ziejący ogniem” –
dmuchanie przez rolkę po papierze toaletowym z
doklejonymi paskami bibuły.
4.Dziecko trzyma przed sobą obręcz. Wykonuje
przeskoki przez nią jak przez skakankę.

6. Kółko plastyczne. „Kolorowy świat dzieci”– 21.04.2021r.

Opracowała: B. Góra

Temat: Bocian- wyklejanka z materiałów mieszanych.
Drodzy rodzice
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej z bocianem.
Do wykonania pracy potrzebne będą: klej, kartka z bloku, płatki kosmetyczne, wata lub bibuła, kawałek
czerwonej wycinanki lub bibułki na dziób, a czarna na gniazdko, czarny pisak na domalowanie oczka i
zaznaczenie piórek.
W zależności jakie materiały posiadacie uczeń może wykleić bociana z gotowych płatków higienicznych
lub wykleić schemat bociana bibułką, watą lub skrawkami tkaniny, włóczki.
Drodzy rodzice, wykonane prace proszę, aby dzieci gromadziły i przyniosły do oceny po powrocie do
szkoły- zrobimy z nich wystawę na korytarzu. Możecie też wykonać zdjęcie podczas pracy Waszego
dziecka i przesłać je do wychowawczyni ona mi je przekaże.
Dziękuję bardzo za współpracę.
Oto propozycje prac z bocianami:

Czwartek 22.04.2021 r.
Temat dnia: Unia Europejska.
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Anna S., Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Niech uczeń wykona poniższe zadanie a następnie zapisze nazwy państw należących z Unii Europejskiej do zeszytu.

Rodzicu.
Zapoznaj ucznia z poniższymi informacjami:

Podczas rozmowy na temat Unii Europejskiej możecie korzystać z dowolnych materiałów i różnorodnych źródeł:
ulotek informacyjnych, broszurek edukacyjnych, tekstów i ilustracji w czasopismach, książkach, bajki, animacje
tematyczne. Możecie pokazać dziecku jak wyglądają prawdziwe monety i banknoty europejskiej waluty. Możecie
wykorzystać prawdziwą flagę Unii Europejskiej. Pamiętaj, aby dostosować ilość przekazywanych informacji do
możliwości Twojego dziecka.

2, 3, 4. Zajęcia rozwijające kreatywność
Rodzicu.
Poproś dziecko o wykonanie szablonu flagi Unii Europejskiej wykorzystując do tego makaron według poniższego
schematu:

Maja, Miłosz – rodzic pomaga manualnie dziecku w wykonaniu tego zadania.
Rodzicu.
Puść dziecku piosenkę pt. „Wspólna Europa”
https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM
Anna S., Laura Sz., Jakub G.
Posłuchaj z dzieckiem kilka razy tego utworu. Niech uczeń spróbuje włączyć się do śpiewania wspólnie z muzyką.
Maja S, Miłosz K.
Wykonaj z dzieckiem kilka ćwiczeń rytmicznych do muzyki: klaskanie w dłonie, stukanie rękami o kolana, kiwanie się
w rytm muzyki itp.
5. Religia
TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie
Uciszenie burzy
Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego królestwie.
Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków. Pewnego
razu, kiedy byli nad jeziorem i wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do swoich uczniów: – Popłyńmy łodzią
na drugi brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było tak

wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął.
Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne, zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe.
Uczniowie Jezusa bardzo się przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: – Zbudź
się! Ratuj nas, bo toniemy! Jezus wstał i powiedział do burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na
jeziorze nie było już wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego się boicie? Uczniowie byli bardzo
zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który
może wszystko.
Zaśpiewajcie piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić
nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko Bóg.
Zadanie
W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w naszym
życiu.
Narysuj laurkę, którą podziękujesz swoim Rodzicom za cud życia.

Piątek 23.04.2021 r.
Temat dnia: Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.
1. Religia
TEMAT: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
Odpowiedz na pytania:
– Co spotkało człowieka w podróży?
- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
– Co każdy z nich zrobił?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli hotelu, pielęgnował, dał dwa
denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego człowieka.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej
pomocy. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego i mu współczuć. Miłość trzeba okazywać czynami,
wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy pomagać drugiemu człowiekowi.
Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U

Zadanie dla chętnych
Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała.
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie
za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi.

2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rodzicu.
Anna S, Laura Sz, Jakub G.
Rodzicu.
Pomóż przeczytać uczniowi zdania. Zadaniem dziecka jest określenie które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Po
przepisaniu zdań do zeszytu przy zdaniach prawdziwych uczeń stawia zieloną literkę P a przy zdaniach fałszywych
czerwoną literkę F.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

EUROPA TO KONTYNENT. …………
POLSKA TO KONTYNENT. …………..
FRANCJA TO PAŃSTWO SĄSIADUJĄCE Z POLSKĄ. ……………
NIEMCY TO PAŃSTWO SĄSIADUJĄCE Z POLSKĄ. ………….
POLSKA JEST CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ. …………..
POLSKA NIE JEST CZŁONKIEM UNII EUROPEJSKIEJ. ………..

Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Utrwal z dzieckiem znajomość i stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach z wykorzystaniem
poniższych symboli PCS:

3, 4, 5. Zajęcia rozwijające kreatywność
Maja S., Miłosz K.
Rodzicu.
Przygotuj dziecku do zabawy klocki plastikowe. Zbudujcie wspólnie kilka prostych konstrukcji. Oto kilka propozycji:

Anna S., Laura Sz., Jakub G.
Rodzicu.
Poproś dziecko o wyszukanie w przeglądarce internetowej podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej.
Niech uczeń wpisze w wyszukiwarce następujące hasła:
- UNIA EUROPEJSKA
- FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ
- WALUTA UNII EUROPEJSKIEJ
Przeczytajcie wspólnie wyszukane informacje, wytłumaczcie niezrozumiałe fakty.
6. 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

2.Rodzic rzuca piłkę w stronę dziecka, a ono stara się odbić
piłkę głową do rodzica.

unosi biodra (podpór tyłem) i piłka toczy się po nogach do
stóp.

3.Dziecko w siadzie prostym. Przetacza piłkę pod
wyprostowanymi i złączonymi nogami

8.Dziecko w leżeniu przodem trzyma w dłoniach piłkę.
Unosi ręce nad podłogę i tara się kozłować piłkę.

4.Dziecko w leżeniu na plecach przy ścianie. Nogi ugięte,
stopami trzyma piłkę i toczy ją po ścianie w górę i w dół.

9. Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. Trzymając
się kolan przetaczają się na plecy, a następnie starają się
wrócić do przysiadu.

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.

TERAPIE
Zajęcia z pedagogiem – Laura Sz. (19.04.2021 – poniedziałek) Anna S (20.04.2021 – wtorek)
Bardzo proszę o pomoc Laurze i Ani w odczytaniu polecenia i wsparcie przy wykonaniu zadania.
Laura/ Ania twoim zadaniem jest odgadnięcie emocji przedstawionych poniżej na ilustracjach, wytnij obrazy
z emocjami i przyklej we właściwe miejsce z nazwą danej emocji.

Integracja sensoryczna
Miłosz K , Jakub G.
Propozycje ćwiczeń :
1. Zwijanie stopami rozłożonej gazety.
2. Przechodzenie wzdłuż rozłożonej liny.
3. Kopanie piłki do celu w pozycji siedzenia na krześle
Laura Sz. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
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: Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Lp.
Organizacja i przebieg zabawy.
Czas
zabawy.
1.
Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i
2- 3
rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica
minuty
lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają
się z nami.
2.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
2- 3
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dziecko unosi stopy nad podłogę i
minuty
uderzając jedną o drugą bije brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła
odpoczynek wtedy dziecko opuszcza stopy na podłogę który trwa 10-20 sekund.
3.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło
2- 3
rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej
minuty
na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
4.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym,
Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura
2- 3
która dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to
minuty
drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
5.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się
2- 3
palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica,
minuty
dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje
do ręki, następny kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga:
Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
6.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z
rękoma ułożonymi w ”skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na
hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami,
2- 3
raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, minuty
dziecko może wskazywać kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
7.
Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze
wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania

8.

na hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe ,
w pozycji stojącej wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami
z opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko
wraca do sprzątania.
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (”stopy to mydło”). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedną nogę a
następnie drugą.

2- 3
minuty

2- 3
minuty

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.

Maja S. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach biodrowych.
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. Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowaLeżenie tyłem, nogi ugięte, stopy oparte
na podłodze. Rodzic trzyma nad ustami
piórko (lub kawałek waty, tasiemki). Ruch:
Silne dmuchnięcia w piórko które puszcza
rodzic. Powtórzenia: 3 razy

Ćw. nr 2) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
kolana złączone, stopy oparte na
podłodze. Ręce wyprostowane, ułożone
wzdłuż tułowia. Rodzic w siadzie
klęcznym, z dłońmi opartymi na kolanach.
Ruch: Przechylanie obydwu kolan dziecka
z boku na bok. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Rodzic wspomaga dziecko
podczas wykonywania ruchu.

Ćw. nr 3) P.w.- Leżenie tyłem, jedna noga
wyprostowana, druga zgięta w stawie
kolanowym stopa oparta na podłodze,
Ręce wyprostowane, ułożone wzdłuż
tułowia. Rodzic jedną ręką stabilizuje staw
barkowy po stronie zgiętego kolana, drugą
trzyma na zgiętym stawie kolanowym.
Ruch: Przechylanie zgiętej kończyny na
zewnątrz i do wewnątrz bez podnoszenia
miednicy. Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy prawą i
lewą nogą, rodzic wspomaga dziecko
podczas wykonywania ruchu.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane ułożone wzdłuż tułowia.
Ruch: Uniesienie bioder w górę i
balansowanie w tej pozycji ok.3-5 sekund.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy. Uwagi:
Rodzic przytrzymuje dziecko za stopy,
wspomaga przy wykonywaniu ruchu.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem, jedna noga
wyprostowana, druga zgięta w stawie
kolanowym stopa oparta na podłodze,
Ręce wyprostowane, ułożone wzdłuż
tułowia. Rodzic jedną rękę trzyma na
stawie biodrowym/pośladku po stronie
zgiętego kolana, drugą trzyma na zgiętym
stawie kolanowym. Ruch: Unoszenie
biodra w górę i przechylanie kolana do
wewnątrz i na zewnątrz. Powtórzenia: 2
serie po 6 razy. Uwagi: Ćwiczenie
wykonujemy prawą i lewą nogą, rodzic
wspomaga dziecko podczas wykonywania
ruchu.
Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, a następnie wydech ustami.
Rodzic uciskając klatkę piersiową dziecka
wspomaga wydech. Powtórzenia: 3 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze lub
wyprostowane. Ręce wyprostowane leżą
na podłodze wzdłuż tułowia. Rodzic w
siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na
klatce piersiowej dziecka. Ruch: Wdech
nosem, rodzic uciskając klatkę piersiową
dziecka utrudnia wdech. Na „szczycie”
wdechu rodzic zwalnia opór, co powoduje
pogłębienie wdechu. Następnie
przedłużony wydech ustami. Powtórzenia:
3 razy

Ćw. nr 8) P.w.- Leżenie tyłem, nogi
ugięte, kolana złączone, stopy oparte na
podłodze Rodzic jedną rękę trzyma w
okolicy pośladków, drugą trzyma na
zgiętych stawach kolanowych. Ruch:
Unoszenie bioder w górę i powrót do
pozycji wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy. Uwagi: Ruch można wspomóc
poprzez odciągnięcie kolan w przód oraz
naciskanie ich w dół. Rodzic wspomaga
dziecko podczas wykonywania ruchu.

Bibliografia: 1. Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia „Usprawnienie po udarze mózgu” Kraków 2004 r.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1998 r

Jakub G. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia elongacyjne kręgosłupa i wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu.
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 2) P.w.-Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte jak
najdalej w przód. Pod brzuchem w
okolicach pępka, zrolowany kocyk lub
ręcznik. Ruch: Równoczesne
uniesienie jednej ręki i przeciwnej nogi
nad podłogę. Powtórzenia: 2 serie po
5 razy.

Ćw. nr 3) P.w.- Siad skrzyżny. Plecy
wyprostowane. Dłonie oparte na
biodrach. Ruch: Naciskanie rękoma na
biodra, z maksymalnym
wyciągnięciem głowy w górę.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 5) P. w.-Leżenie przodem. Nogi
wyprostowane i złączone. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte jak
najdalej w przód. Głowa uniesiona,
wzrok skierowany w podłogę. Pod
brzuchem w okolicach pępka,
zrolowany kocyk lub ręcznik.
Ruch: Unoszenie i opuszczanie
wyprostowanych i złączonych rąk i
nóg. Powtórzenia: 2 serie po 5razy.
Ćw. nr 6) 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 7) 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 4) P.w.-Leżenie przodem. Ręce
wyprostowane, wyciągnięte w przód.
W dłoniach trzymana oburącz laska
(kij). Pod brzuchem w okolicach
pępka, zrolowany kocyk lub ręcznik.
Ruch: Przesuwanie laski po podłodze
jak najdalej w przód. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw.8) 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.

Laura Sz. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia rozciągające mięśnie nadmiernie napięte i przykurczone.
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 Stanie. Ręce wyprostowane
wyciągnięte w górę. Ruch: Skłon
tułowia w przód, wytrzymać ok. 4-6
sekund i powrót do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy.
Ćw.2) P.w.- Leżenie tyłem. Jedna noga
wyprostowana leży na podłodze,
druga noga ugięta, kolano
przyciągnięte do klatki piersiowej.
Ręce trzymają kolano nogi ugiętej.
Ruch: Przyciąganie rękoma kolano
ugiętej nogi do klatki piersiowej.
Powtórzenia: 2 serie po 6razy. Uwagi:
W czasie ćwiczenia barki powinny
przylegać do podłogi.
Ćw.3) P.w.- Leżenie tyłem, nogi ugięte,
stopy oparte na podłodze. Ręce
wyprostowane, leżą na podłodze przy
biodrach. Ruch: Wdech nosem, z
przesunięciem rąk po podłodze w
stronę głowy, a następnie wydech
ustami, z jednoczesnym
przeniesieniem rąk do pozycji
wyjściowej. Powtórzenia: 3 razy.
Ćw.4) P.w.-Siad prosty, rozkroczny.
Ręce wyprostowane, wyciągnięte w
górę. Ruch: Skrętoskłony tułowia,
dotknięcie dłońmi do jednej nogi.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.

Ćw.5) P.w.- Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte na podłodze.
Ręce w pozycji „skrzydełek” leżą na
podłodze. Ruch: Przyciąganie kolan do
klatki piersiowej. Powtórzenia: 2 serie
po 6 razy.
Ćw.6) P.w.- Leżenie tyłem. Ręce w
pozycji „skrzydełek” leżą na podłodze.
Jedna noga ugięta oparta na
podłodze, druga noga wyprostowana
leży na podłodze. Ruch: Uniesienie
wyprostowanej nogi do pionu.
Powtórzenia: 2 serie po 6 razy.
Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy prawą
i lewą nogą.
Ćw.7) P.w.- Siad skrzyżny.
Ruch: Wdech nosem, z uniesieniem
rąk w górę w skos, a następnie
wydech ustami z opuszczeniem rąk.
Powtórzenia: 3 razy.

Ćw.8) P.w.- Wypad z oparciem kolana
nogi zakrocznej na podłodze. Tułów
wyprostowany, pochylony w przód.
Ręce w pozycji „skrzydełek”

Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy do
lewej i prawej nogi.

Ruch: Pogłębienie wypadu przez
ugięcie nogi wykrocznej i opuszczenie
bioder. Powtórzenia: 2 serie po 6
razy. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy
prawą i lewą nogą.

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

Jakub G. Terapia Ruchowa- Andrzej Hendzak

Temat: Ćwiczenia przyjmowania 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. 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. 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.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.

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

Ćw. 5) P.w.-Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz z
zachowaniem postawy skorygowanej
na odcinku ok. 2-2,5 metra.
Powtórzenia: 3 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. 7) P.w.- Stanie w postawie
skorygowanej. Ruch: Marsz na
odcinku ok. 2-3 metrów 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. 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.

Maja S.

Odgłosy z otoczenia – nadawanie znaczeń, rozpoznawanie – odgłosy zwierząt
Proszę otwierać kolejno załączone poniżej linki – odgłosy zwierząt. Proszę aby Maja słuchała, oglądała filmy/zdjęcia
jednocześni e słuchając głosów zwierząt, a Państwo komentujecie tę aktywność poprzez
nazywanie/dźwiękonaśladowanie oraz wskazywanie odpowiedniego obrazka/zdjęcia .
(34) Szczekajace Psy - YouTube
(34) Miauczenie kota - odgłosy kota - YouTube
(34) Wielokrotne pianie koguta - YouTube
(34) Odgłosy zwierząt- krowa - YouTube
(34) Świnia - odgłosy świni - YouTube
(34) Koń - odgłos konia - YouTube
Następnie proszę udostępniać dziecku tylko głosy zwierząt - a Maja na podstawie dwóch prezentowanych przez
Państwa zdjęć/obrazków wskazuje, do którego należy prezentowany głos.

Miłosz K.
Ćwiczenia pamięci, uwagi słuchowej – sekwencje słuchowe - samogłoski
Mamo pomóż proszę Miłoszowi. Rozłóżcie samogłoski – Mama mówi – wymienia – jakie samogłoski zjada stonoga,
Miłosz zapamiętuje całą wypowiedzianą przez Mamę sekwencję samogłosek – układa kolejno – od lewej do prawej
strony. Jeśli Miłosz nie zapamięta - można powtórzyć TYLKO całą sekwencję. Zacznijcie od sekwencji dwóch
samogłosek (na dwa krążki stonogi), potem trzy samogłoski (na trzy krążki stonogi).
Przykładowe ćwiczenia tutaj (34) Pies sekwencyjny - sekwencje słuchowe - YouTube
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Jakub G.
Rozumienie relacji czasowych – przyimki przed/po, kategoryzowanie.
Proszę pomóc Jakubowi.
 Przygotować trzy kartki.
 Na jednej kartce Kuba przepisuje pory roku (wybiera z tabeli zamieszczonej poniżej),
na drugiej dni tygodnia, na trzeciej pory dnia – z góry na dół – w kolumnie.
 Następnie wycina przepisane wyrazy i układa od lewej do prawej we właściwej
kolejności
 Odpowiada na pytania – Co jest po wtorku, po lecie, przed wieczorem, przed zimą,
po ranku, przed piątkiem, po niedzieli?

PORY ROKU

DNI TYGODNIA

PORY DNIA

POŁUDNIE

WIOSNA

WTOREK

CZWARTEK

LATO

WIECZÓR

RANO

ŚRODA

NIEDZIELA

PIĄTEK

SOBOTA

PO POŁUDNIU

ZIMA

CZWARTEK

PRZED
PONIEDZIAŁEK
POŁUDNIEM

Laura Sz.- wtorek

Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe
Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie
wydłużanie oddechu w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy!
- puszczanie baniek mydlanych,
- nadmuchiwanie balonika,
- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie
piórka wydechem jak najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki
higienicznej,
- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą
strumienia powietrza do wytworzenia bąbelków- jak najdłużej !
Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony
i płuc do pięknej artykulacji !

Rewalidacja-zadania Opr.K.O

Laura Sz.

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Do podanych wyrazów w liczbie mnogiej
dopisz wyrazy w liczbie pojedyńczej, według wzoru.

JABŁONIE- jedna

jabłoń

CZEREŚNIE- jedna

…………

GRUSZE-

jedna

………….

MORELE -

WIŚNIE-

jedna

………….

PORZECZKI - jedna ………….

jedna ………….

2. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest
wykreślenie wszystkich samogłosek i zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują.
Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y(a,e,i,o,u,y)
Wzór- t, c, y, r, y, g, y, – y,y,y
a, b, a, c, a, w, a, p, r, a- ……………………………
c, u, s, u, u, t, d, u , p, u-

……………………………

w, o, z, o, f, o, o, s, d, o-

……………………………

s, e, e, ,e , r, t, e, e, k, e-

………………………………

Rewalidacja-zadania Opr.K.O

Laura Sz.

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Naucz się czytać.
WIOSNA W SADZIE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi
wyrazami poniżej. Pamiętaj o przcinkach.

W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:
……………………………………………………………………………………………
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE:
…………………………………………………………………………………………
jabłonie, agrest, grusze,czereśnie,wiśnie, porzeczki,morele, maliny.

Laura, Anna- rewalidacja indywidualna
Temat: Muszę się myć. Ćwiczenia interaktywne.
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- rewalidacja indywidualna
Na dzisiejsze zajęcia proszę przygotować koc i ubrać wygodny strój. Będzie też potrzebny telefon z
dostępem do internetu.
Rodzica proszę o odczytanie krótkiego tekstu:
Dzisiaj pobawimy się z piosenką. Proszę wysłuchaj piosenki dwa, trzy razy i zaraz zaczniemy zabawę!
Instrukcja przebiegu zajęć dla Rodzica:
1. Usiądźcie wygodnie na kocu. Rodzic okrakiem tak, aby mieć dziecko pomiędzy swoimi nogami i
swobodny dostęp do rąk dziecka. Najpierw trochę pokołyszcie się i poprzytulajcie.
2. Proszę odnaleźć w internecie stronkę: https://www.youtube.com/watch?v=N1ZfHlfhX58 i puścić
Dziecku do odsłuchania dwa, trzy razy.
3. Zaczynamy zabawę dołączając ruchy do słów piosenki tj.:
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij w dłonie” bierzemy ręce
dziecka w swoje dłonie i pomagamy klasnąć w obie dłonie,
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli jesteś dzisiaj zły, tupnij nogą” bierzemy nogi dziecka w
swoje dłonie i pomagamy uderzać na przemian o podłogę,
- w momencie gdy słyszymy słowa” jeśli boisz dzisiaj się, krzyknij nie” zatrzymujemy piosenkę i
prosimy o powtórzenie: nieeeeee!!!!
4. Zakończenie zajęć:
Kładziemy się na kocu i kontynuujemy słuchanie piosenki. W momencie, gdy
„jeśli……, oczka zmruż” delikatnie pomagamy dziecku przymknąć oczy. Chwilkę
poleżcie. Kończąc zajęcia podnieście się i odsłuchajcie zakończenie piosenki klaskając
w dłonie.

Laura Sz.
23.04.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Dodawanie. Wyszukiwanie nazw.
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Lauro, wyszukaj nazw zwierząt w rzędach poziomych: OWCA, MAŁPA, CHOMIK,
KANGUR.

2. Oblicz:

