FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
07.04.2021r.
Temat: Obserwujemy wiosenny ogród.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na
karcie pracy.

08.04.2021r.
Temat: Rozwój rośliny.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji.
Wytnij i ułóż w kolejności. Wklej do zeszytu. Dopasuj i przyklej cyfry. Opowiedz historyjkę.
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09.04.2021r.
Temat: Rośliny wyrastające z cebuli, pestki, nasion.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji Wytnij i wklej do zeszytu.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
07.04.2021r.
Temat: Obserwujemy wiosenny ogród.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji.
Emil i Piotrek przepiszcie do zeszytu tekst umieszczone na karcie pracy, obrazujący prace w ogrodzie.
Bartek i Kacper napiszcie po śladzie wyrazy:

NASIONA CEBULE SADZONKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
07.04.2021r.
Temat: Wiosenny ogród.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Pokoloruj rysunek.

08.04.2021r.
Temat: Hodowla roślin. Prace w ogrodzie.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji. Postępuj zgodnie z poleceniem umieszczonym na
karcie pracy.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
TEMAT ZAJĘĆ:

Zabawa słowem w wyliczance „Dwa zające”

1. 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 będziemy bawić się słowem, wystukując zaznaczony tekst w poniższej
wyliczance. Przeczytaj dziecku wyliczankę lub dziecko czyta samo, żeby zapoznać się z tekstem. Raz,
dwa, trzy wykonujemy wg podanych przykładów. Zadanie jest bezproblemowe również dla tych uczniów,
którzy nie mają dostępu do Internetu.

1.Na zielonej łące raz dwa trzy (klaszczemy)

pasły się zające raz dwa trzy ( tupiemy)

a to była pierwsza zwrotka, teraz będzie druga zwrotka.
2.Na zielonej łące raz dwa trzy (uderzamy jednocześnie rękoma o uda)
pasły się zające raz dwa trzy (uderzamy naprzemiennie ręką o uda)
a to była druga zwrotka, teraz będzie trzecie zwrotka.
Zwrotek może być dużo, wszystko zależy od pomysłu Państwa, jak i czym wystukać zaznaczony tekst.
( np. podskoki, naprzemiennie skrzyżowanymi rękoma o uda i na ramiona, raz klaszczemy cicho, raz
głośno, uderzamy o blat stołu a potem klaskanie, tupanie jedną nogą, potem obiema, pstrykanie, mlaskanie
językiem itp). Można też zaznaczony tekst wykonywać dłonią lub piłeczką w formie masażyku na plecach.
Wszystko zależy od pomysłu a zabawa będzie bardzo wesoła. Miłej zabawy.
Proszę, w miarę możliwości przesłać do wychowawcy 1 zdjęcie z trwania zajęć.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
07.04.2021r.
Temat: Zabawy przy muzyce.
Gotowi na dzisiejszą zabawę? Zaczynamy? Proszę rodziców o przeczytanie poleceń
Dla przypomnienia dołączam małe rysunki ćwiczeń, bardzo proszę o pokazanie dzieciom ilustracji. Włączcie ulubioną
muzykę. Powtórzcie każde ćwiczenie 10 razy, do ćwiczenia nr 3 użyjcie krzesła, bądź schodów.
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Temat: Ruch jest łatwy. Jak zmienić bierność na aktywność?
Proszę rodziców/ opiekunów 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.
Katecheza 1
Temat: Wspominamy Święta Wielkanocne. Razem modlimy się śpiewamy Bogu.

Drogi Rodzicu, proszę, przeczytaj swojemu dziecku poniższy tekst i pokaż mu krzyż, a następnie
wykonajcie razem znak krzyża.
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Wielkanocy i radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jesteśmy
wdzięczni Panu Jezusowi za Jego Ofiarę Krzyża i chcemy między innymi poprzez dobre uczynki zasłużyć
na Niebo, aby kiedyś przebywać z Bogiem, Maryją, Aniołami i Świętymi.

Rodzicu!
Poniżej zamieszczam link do filmu dla dzieci o Świętach Wielkanocnych, proszę go obejrzeć i porozmawiać
z dzieckiem na temat treści zaprezentowanych w filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=1a1kL-0-WIk

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

Drogi Rodzicu, pokaż dziecku poniższe ilustracje przedstawiające symbole Zmartwychwstałego
Jezusa!
Symbolami Zmartwychwstania są:
PASCHAŁ- to świeca używana w liturgii, święcona
w czasie Nocy Paschalnej, zapalana w okresie
Wielkanocnym.

BARANEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ Z
KRZYŻEM-oznacza triumf nad męką śmiercią
Jezusa Chrystusa oraz pełne chwały
Zmartwychwstania

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

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

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

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Zadania dla: Emil G., Bartek
Temat: Orientacja przestrzenna.
Droga mamo przekazuję twojemu dziecku do realizacji zadanie, jeśli to możliwe proszę gromadź je, po
powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie.
Droga mamo, przeczytaj Emilowi poniższe zadanie i pomóż przy jego rozwiązaniu.

Zadanie 1
Uzupełnij obrazek zgodnie z instrukcją.
To jest ogrodnik Jakub.
 Na prawym rękawku koszuli ma łatę w kształcie trójkąta.
 Na lewym policzku ma pieprzyk.
 Pod nosem ma wąsy.
 Po jego prawej stronie rośnie drzewo.
 Nad jego głową świeci słońce i leniwie płyną chmurki
Na koniec pokoloruj obrazek, nazwij wszystkie kolory kredek, których użyłeś.

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Kacper L.
Temat: Naśladowanie wzoru.
Droga mamo






pokaż dziecku wzór na karcie,
połóż przed dzieckiem ramkę i kwadraciki,
zachęć do ułożenia takiego samego wzoru (od lewej do prawej),
pomóż dziecku nałożyć kwadraty na wzór na karcie,
doprowadź do samodzielnego układania wzoru na czystej kartce.
Wzór

Ramka

Elementy do wycięcia

7.04.202
Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Emila. W zadaniu znajdziesz obrazki
wyrażające różne emocje, oraz ich nazwy. Obrazki emocji zostały wklejone do zadania w takiej samej
kolejności, co odpowiadające im nazwy. Oznacza to, że jeśli pierwszą nazwą jest radość, to pierwszym
obrazkiem będzie twarz, na której tę emocję widać. By łatwiej było później sprawdzić, czy dziecko dobrze
wykonało zadanie, warto zaznaczyć lub opisać na odwrocie, który obrazek wyraża jaką emocję.
Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o obu etapach zanim zacznie pracę.
Zadanie składa się z dwóch etapów.
Etap 1.
Dziecko ma za zadanie wyciąć nazwy emocji oraz obrazki, które je przedstawiają.
Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki z emocjami oraz ich nazwy”.
Etap 2.
Przemieszaj obrazki. Dziecko ma za zadanie dopasować nazwy emocji do odpowiadających im obrazkom.
Rodzic na początku tego zadania czyta na głos zawartość karteczek by dziecko się z nimi zapoznało.
Następnie czyta na głos instrukcję dla dziecka. W trakcie zadania czyta jedną nazwę emocji i daje dziecku
czas na podanie odpowiedniego obrazka.
Instrukcja dla dziecka: „Dopasuj obrazek z emocją, do nazwy, jaką przeczytam”.

Rewalidacja indywidualna

opr.K.O.
Emil G.
1.Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Nazwij i wskaż przedmioty . Pokoloruj literkę “O” na niebiesko.
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2. Rodzicu proszę obejrzyjcie obrazek, następnie poproś aby Emil pokazał na obrazku.
-pokaż gdzie jest chłopiec
-pokaż gdzie jest dziewczynka
-pokaż łopatę
-pokaż koszyk
-co robi dziewczynka

O

O

Bartłomiej Ł. piątek

REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Bartosz Ł.
Opracowała: Kamila Kopczyńska

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia.
Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj.

ZADANIE 1 (09.04.2021 piątek)
Przygotujcie: klej, nożyczki
Polecenie: Wytnij i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności. Przyklej do zeszytu.

Piotr S . piątek

iotr

