DRODZY RODZICE!
W tym tygodniu tematem ośrodka tygodniowego będzie wiosenny ogród oraz pierwsze wiosenne warzywa. Poniżej
przedstawiam wskazówki jak pracować z dzieckiem nawiązując do poszczególnych tematów dnia. Życzę udanej
pracy.

PONIEDZIAŁEK

(12.04.2021)

ZADANIE 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Bardzo proszę abyś pomógł dziecku w przepisaniu poniższych zdań według wzoru. Na końcu mamy napis
,,pogoda”- proszę aby dziecko spojrzało w okno i narysowało zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce.

12 KWIECIEŃ 2021 ROK
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: PRACE W OGRODZIE
POGODA

WIOSNA

ZADANIE 1. Zajęcia rozwijające komunikowanie się ( Jagoda, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko odczytało samodzielnie lub odsłuchało poniżej zamieszczonego tekstu , a następnie
spróbowało odpowiedzieć na zamieszczone pytania.

WIOSNĄ W OGRODZIE WYKONUJE SIĘ WIELE PRAC. USUWA SIĘ
POZOSTAŁOŚCI PO ZIMIE-ZGNIŁE LIŚCIE I POŁAMANE GAŁĘZIE. PRZYCINA
SIĘ DRZEWA OWOCOWE. PRZEKOPUJE SIĘ, NAWOZI I GRABI
ZIEMIĘ.PRZYGOTOWUJE SIĘ GRZĄDKI.SADZI SIĘ NA NICH CEBULKI ROŚLIN I
SADZONKI, WYSIEWA SIĘ NASIONA, Z KTÓRYCH WYROSNĄ WARZYWA I
KWIATY.WIOSNA TO CZAS SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH.
1. JAKIE PRACE WYKONUJE SIĘ WIOSNNĄ W OGRODZIE?
WIOSNĄ W OGRODZIE……………………………………………
2.CO SIĘ SADZI NA GRZĄDKACH?
NA GRZĄDKACH SADZI SIĘ…………………………………….
2. CO SIĘ SIEJE NA GRZĄDKACH ?
NA GRZĄDKACH SIEJE SIĘ …………………………….

ZADANIE 2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne (Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Jeżeli posiadasz możliwość ( własny ogród bądź działka rekreacyjna) to proszę, pokaż dziecku w jaki
sposób wykonujemy podstawowe prace w ogrodzie np. grabienie, sianie, sadzenie. Poniżej
zamieszczam podstawowe narzędzia niezbędne do pracy w ogrodzie. Proszę ,aby dziecko patrząc na
obrazek rozpoznało narzędzia i dopasowało do zdjęć właściwe nazwy.

KONEWKA

GRABIE

ŁOPATA

TACZKA

SEKATOR

Zadanie 3. ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko ułożyło historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia)
Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko pokolorowało tylko narzędzia ogrodnicze.

Religia ( Zuzanna, Oliwia, Jagoda)
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.
2.

Co jest najważniejsze na tym obrazie?
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.

WTOREK 13.04.2021 ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)

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

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

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
Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. RR na
Ćw.5 1.Dziecko chodzi po pokoju jak
biodrach. Prostujemy na przemian LN i bocian – wysoko unosi kolana i stara się
PN.
ustać kilka sekund raz na prawej, raz na
lewej nodze.

Ćw.2. Jw. Prostujemy na przemian LN i Ćw.6 Dziecko stojąc na jednej nodze,
PN. z jednoczesnym uniesieniem rąk do unosi lewą nogę ugiętą w kolanie,
góry.
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 Ćwiczenie oddechowe
podłoże. Unosimy na przemian PN i 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

Zadanie 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Bardzo proszę abyś pomógł dziecku w przepisaniu poniższych zdań według wzoru. Na końcu mamy napis
,,pogoda”- proszę aby dziecko spojrzało w okno i narysowało zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce.

Proszę, aby dziecko powiedziało/wskazało jaka pora roku się skończyła. Jaka pora roku jest teraz? Jaka
pora roku będzie? Proszę, aby dziecko dopasowało etykiety i zdjęcia we właściwe okienka.

13 KWIECIEŃ 2021 ROK
WTOREK
TEMAT: NOWALIJKI- OGÓREK
POGODA

WIOSNA

Zajęcia rozwijające komunikowanie się (Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę , aby dziecko przyjrzało się obrazkowi i powiedziało lub wskazało jakie wiosenne warzywa znajdują
się na fotografii. Jeżeli posiadacie w domu nowalijki , to proszę pokazać dziecku i zachęcić do
spróbowania.

Proszę, aby dziecko rozcięło kartę, ułożyło puzzle i odczytało powstałe hasło.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Zuzanna, Oliwia)
Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko policzyło warzywa i wpisało wynik w odpowiednią kratkę. Proszę, aby zaznaczyło ogórka zieloną
kredką.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko przy zachowaniu szczególnej ostrożności pokroiło samodzielnie lub przy manualnym wsparciu
nowalijki, które są dostępne w domu. Dziecko może je wymieszać w miseczce tworząc sałatkę , warzywny szaszłyk
lub warzywnego ludzika.

kukiełki z ogórek

szaszłyk z warzyw

sałatka z nowalijek

Środa 14.04.2021
ZADANIE 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Bardzo proszę abyś pomógł dziecku w przepisaniu poniższych zdań według wzoru. Na końcu mamy napis
,,pogoda”- proszę aby dziecko spojrzało w okno i narysowało zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce.

14 KWIECIEŃ 2021 ROK
ŚRODA
TEMAT: NOWALIJKI -SAŁATA
POGODA

WIOSNA

Drogi Rodzicu!
Jeżeli masz w domu sałatę to, pokaż dziecku. Dziecko może samodzielnie określić kształt, kolor , smak.
Jeżeli nie masz takiej możliwości, poniżej zamieszczam obrazek przedstawiający wiosenne warzywa.
Poproś dziecko, żeby wskazało sałatę, określiło jej kolor i kształt.

.
Zadanie 2 ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę ,aby dziecko dopasowało wyrazy znajdujące się w tabeli do odpowiednich obrazków.

OGÓRKI

POMIDORY

MARCHEWKA SZCZYPIOREK SAŁATA

RZODKIEWKA

Zadanie 3. ( Jagoda, Zuzanna)
Drogi Rodzicu !
Proszę ,aby dziecko otoczyło :
a). zieloną pętla warzywa, które sprzedawane są na pęczki
b). czerwoną pętla warzywa, które sprzedawane są na kilogramy.

Wychowanie fizyczne ( środa)
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 przerwach proszę o wykonanie 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.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę ,aby dziecko wykleiło bibułą, plasteliną lub wydzieranką poniżej zamieszczony obrazek.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Muzyka)

TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy piosenkę „W naszym ogródeczku”, zabawa rytmiczna i ruchowa przy
piosence
W miarę możliwości proszę o wykonanie zdjęcia z przebiegu zajęć i przesłanie do wychowawcy
Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się –
rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce –
wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...
1. Na dzisiejszych zajęciach poznamy piosenkę „ W naszym ogródeczku” . Poniżej jest link, który połączy
nas z piosenką. Bardzo proszę postępować zgodnie z tym, o co prowadząca prosi. Najpierw zapoznacie się
z samym tekstem piosenki i ilustracją ruchową do niej, potem posłuchacie piosenki z melodią a na końcu
będzie chwilka na relaks przy muzyce. Proszę początek audycji ( tekst i piosenkę) wysłuchać 2 razy z
pokazywaniem. Relaks można powtórzyć wg własnego uznania.
MIŁEJ ZABAWY 😊
https://www.youtube.com/watch?v=VYfnqKDYe2U

Dla uczniów bez dostępu do Internetu zadanie jest następujące.
1. Uczniowie, którzy czytają samodzielnie, proszę o przeczytanie testu piosenki lub proszę o przeczytanie
rodzica. W trakcie czytania, dziecko wyszukuje i wskazuje czynność na obrazkach poniżej.
1.W naszym ogródeczku zrobimy porządki, zrobimy porządki, zrobimy porządki.
Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki, przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.
2. Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka.
Będą się wygrzewać na wiosennym słońcu, na wiosennym słońcu, raz, dwa, trzy.
3. Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni i wszystko odmieni i wszystko odmieni.
W naszym ogródeczku grządki zazieleni, grządki zazieleni, raz, dwa, trzy.

2.

Ostatnim zadaniem będzie
zabawa ruchowa do tekstu
piosenki. Poniżej jest
przykład, w jaki sposób
możemy zilustrować tekst
piosenki. Zabawa może być
różnorodna, w zależności od
pomysłów dzieci,
jak i Państwa. MIŁEJ ZABAWY 😊

Czwartek 15.04.2021
ZADANIE 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Bardzo proszę abyś pomógł dziecku w przepisaniu poniższych zdań według wzoru. Na końcu mamy napis
,,pogoda”- proszę aby dziecko spojrzało w okno i narysowało zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce.

15 KWIECIEŃ 2021 ROK
CZWARTEK
TEMAT: RZODKIEWKA
POGODA

WIOSNA

Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko przeczytało/odsłuchało poniżej zamieszczony teks ,a następnie przepisało go do
zeszytu.

TO JEST RZODKIEWKA.
ONA ROŚNIE NA GRZĄDKACH.
MA KOLOR RÓŻOWY A JEJ LISTKI SĄ ZIELONE.
RZODKIEWKA TO ZDROWA NOWALIJKA.

Zadanie 2.( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę ,aby dziecko uzupełniło poniżej zamieszczone sudoku.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko wykonało kanapę z wiosennymi warzywami. W celu usprawnienia procesu samoobsługi ważne
jest, aby dziecko samodzielnie przygotowało warzywa i stanowisko pracy ,a podczas wykonywania zadania
zachowało przy Państwa wsparciu ostrożność przy posługiwaniu się przyborami kuchennymi.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( muzyka) ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
TEMAT ZAJĘĆ: Relaksacja przy muzyce/bajce
Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się – rozkładamy
ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce – wskazujemy ręką okno, pani wita
– witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...
1. Na dzisiejszych zajęciach pozwolimy sobie na mały relaks przy muzyce. Autorem tej muzyki jest włoski
kompozytor Antonio Vivaldi, który napisał przepiękny cykl 4 koncertów skrzypcowych pt. Pory roku. Mamy wiosnę,
dlatego nasz relaks będzie przy koncercie pt. WIOSNA
Proszę z dzieckiem usiąść wygodnie, kliknąć w poniższy link i oglądając obrazy budzącej się wiosny, wsłuchać się w
muzykę https://www.youtube.com/watch?v=bkWcfGjHXng

Dla uczniów bez dostępu do Internetu zadanie jest następujące.
Uczniowie, czytający samodzielnie, proszę przeczytać bajkę pt „Wiosenny poranek misia”, wykonując polecenia
Drogi rodzicu, zrelaksujcie się i przeczytaj dziecku poniższą baję wykonując wspólnie polecenia. MIŁEGO
SŁUCHANIA 😊
,, Wiosenny poranek Misia.’’
Pewnego wiosennego poranka Miś – Kłapouszek obudził się z zimowego snu. Przeciągnął się, ziewnął - (
przeciągamy się, ziewamy - szeroko otwierając usta).
Wyjrzał ze swojego legowiska
( wysuwamy język z jamy ustnej), spojrzał w górę ( kierujemy język w kierunku nosa ). – Świeciło piękne, wiosenne
słońce. ,, To już prawdziwa wiosna’’ – zawołał miś. ,, Pójdę na spacer, poszukam moich przyjaciół.” Miś Kłapouszek
maszerował i nucił piosenkę ( la – la – la – unosimy i mocno ,, przyklejamy’’ język za górnymi ząbkami. ).Na
drzewach wesoło świergotały ptaszki ( fiju – fiju , ćwir- ćwir), a nad polami fruwały wrony ( kra – kra –kra). Dookoła
zaczynała zielenić się trawka i pojawiały się pierwsze wiosenne kwiaty. Jak pięknie pachną – zawołał Miś ( głęboki
wdech noskiem i długi wydech buzią). Nad stawem misio spotkał żabki ( kum – kum kum, rech- rech – rech –rech
), na polanie ujrzał swojego przyjaciela-konika (kląskanie). Cześć koniku!’ - zawołał Miś i uśmiechnął się (szeroki
uśmiech.). Witaj misiu ( iiihaa- iiihaa) – zarżał z radości konik. Bardzo długo spałeś a tu wiosna dookoła, z pewnością
jesteś głodny i burczy ci w brzuszku. (brrrrr, brrrrrrr .) Tak, jestem bardzo głodny, zawołał miś i oblizał się (
oblizywanie warg dookoła – buzia szeroko otwarta. ).Miodek był bardzo pyszny – wspominał miś ( oblizywanie
językiem górnych dolnych ząbków przy szeroko otwartej buzi.) Nagle zerwał się wiatr. Wiał raz słabiej, raz mocniej
(dmuchamy,
jak
piórko)
Niebo
zasnuły
ciemne
chmury
i zaczął padać deszcz ( plum – plum, kap – kap). Mis pożegnał się szybko z konikiem i zaczął biec do domku ( szybkie
odbijanie czubka języka za górnymi ząbkami.) Kiedy dotarł do domku poprawił swoje legowisko, odetchnął
zmęczony ( ufff- ufff) i usnął, mrucząc i śniąc o miodku.

Wychowanie fizyczne ( Jagoda, Oliwia ,Zuzanna)

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.

Piątek 16.04.2021
ZADANIE 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)

Drogi Rodzicu!
Bardzo proszę abyś pomógł dziecku w przepisaniu poniższych zdań według wzoru. Na końcu mamy napis
,,pogoda”- proszę aby dziecko spojrzało w okno i narysowało zaobserwowaną pogodę np. chmura, deszcz, słońce.

16 KWIECIEŃ 2021 ROK
PIĄTEK
TEMAT: NOWALIJKI- SZCZYPIOREK
POGODA

WIOSNA

Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko policzyło warzywa w koszyku i wpisało odpowiednią cyfrę w ramkę.

Zajęcia rozwijające kreatywność ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)
Drogi Rodzicu!
Proszę, aby dziecko samodzielnie posadziło w doniczce cebulę. Regularnie ją podlewało i

obserwowało końcowy efekt.

Religia 16.04.2021 ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia)
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.

Wychowanie fizyczne ( Jagoda, Oliwia, Zuzanna)

Temat: Zabawy i gry z piłką określające zdolności 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 2-3 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 10-15 powtórzeń.
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 plastyczne ( Zuzanna, Jagoda, Oliwia)
Dzień dobry zapraszam do zajęć plastycznych. Potrzebne materiały: wydruk kosza z kwiatami, pastele suche, czarny
mazak, lakier do włosów. Proszę poprawić rys. czarnym markerem, następnie wypełniamy kontury kolorowymi
pastelami suchymi, pastele rozcieramy na rysunku palcami, możemy mieszać kolory. Skończoną pracę spryskujemy
lakierem do włosów by utrwalić kolor, by praca się nie rozmazywała. Życzę miłej zabawy Mirka Ś.

Zajęcia z psychologiem 12.04.2021 (Zuzanna)
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Zuzi. W zadaniu znajdziesz ilustracje z różnymi sytuacjami, ich opisem oraz
obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, na następnej stronie znajdziesz opisy, które im odpowiadają. Do każdej emocji pasują 4 sytuacje
z ilustracji. Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania.
Etap 1. - Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki sytuacji oraz emocji.
Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”.
Etap 2. - Daj dziecku obrazki z emocjami. Przemieszaj ilustracje z sytuacjami. Przeczytaj Zuzi instrukcję do etapu 2. Następnie podawaj
dziecku po 1 obrazku z sytuacją czytając mu jej opis (tak by w czasie czytania mógł patrzeć na ilustrację). Zadaniem dziecka jest wskazać
obrazek z emocją, jaką czuje bohater ilustracji.
Instrukcja dla dziecka: „Za chwilę pokażę Ci ilustrację z osobami w różnych sytuacjach. Przeczytam Ci też, co się na nich wydarzyło. Twoim
zadaniem będzie pokazać, co czuje osoba z obrazka. Zrób to pokazując palcem obrazek z odpowiednią emocją. Przed sobą masz twarze

pokazujące „radość”, „smutek”, „złość” i „strach”.
Etap 3. - Instrukcja dla dziecka: „Przyklej zestaw z buzią i pasującymi do niej sytuacjami na kartkę papieru, każdą emocję na
innej.”
Opisy ilustracji:
1.

Chłopiec nie mógł zagrać ze swoimi kolegami w piłkę.

2.

Dziewczynka usłyszała, że koleżanki są dla niej nie miłe.

3.

Dziewczynka opiekuje się chorą babcią. Nie wie, kiedy babcia poczuje się lepiej.

4.

Dziewczynka jest samotna.

1.

Dziewczynce zorganizowano przyjęcie urodzinowe.

2.

Dziewczynka dostała prezent od mamy.

3.

Chłopiec wygrał ważne dla niego zawody sportowe.

4.

Chłopak i dziewczyna zatańczyli ze sobą.

AAC ( Zuzanna, Oliwia) 15.04.2021
DROGI RODZICU! POMÓŻ DZIECKU PRZECZYTAĆ CZYTANKĘ.ZRÓBCIE TO DWA RAZY.NASTĘPNIE ZADAJ DZIECKU PYTANIA
DOTYCZĄCE CZYTANKI , ABY SPRAWDZIĆ ROZUMIENIE TREŚCI.DZIECKO MÓWIĄCE ODPOWIADA, A NIEMÓWIĄCE WSKAZUJE
OBRAZKI,JAKO ODPOWIEDZI. Z KIM MAMA ROZMAWIAŁA PRZEZ TELEFON? KIEDY ROZMAWIAŁA? CO POSTANOWIŁA? JAKIE PRACE
TRZEBA WYKONAĆ W OGRODZIE

AAC (Jagoda, Oliwia) 16.04.2021
Drogi Rodzicu ! Pomóż dziecku wykonać ćwiczenie według poleceń.

Rewalidacja 15.04.2021 ( Jagoda)

Temat: Liczymy
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Jagodo, przelicz elementy i wpisz właściwą cyfrę w okienko.

Rewalidacja 15.04.2021 (Oliwia)
Temat: Sekwencje
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Oliwio, wytnij obrazki z prawej strony kartki. Uzupełnij ciągi obrazków.
Nazywajmy razem. Czego brakuje?

Logopedia 14.04.2021 ( Oliwia)

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 !

Logopedia 14.04.2021 ( Jagoda)

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!
Rewalidacja

czwartek (Zuzanna, Jagoda)

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 środa ( Zuzanna)

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy poniżej, podziel je na
sylaby i głoski. Czerwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y). Wyrazy zapisz do zeszytu.

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. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą. Zapisz do
zeszytu według wzoru.
PRZYKŁAD :JEDEN OGÓREK

KILKA OGÓRKÓW

JEDEN POMIDOR

KILKA ……………….

JEDNA RZODKIEWKA

KILKA …………………..

JEDNA SAŁATA

KILKA ………………………

