FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
12.04.2021r.
Temat: Kwiecień plecień….
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.

13.04.2021r.
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.
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.

14.04.2021r.
Temat: Warzywa- pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka.
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.

15.04.2021r.
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.
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.

16.04.2021r.
Temat: Wiosenne kanapki.
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 KOMUNIKOWANIE SIĘ
13.04.2021r.
Temat: Wiosenne kanapki.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Przygotujcie zeszyt, nożyczki i klej. Przyjrzyjcie się ilustracji.
Emil i Piotrek odpowiedzcie na pytania umieszczone na karcie pracy, przepiszcie do zeszytu tekst znajdujący się na
karcie pracy
Bartek i Kacper napiszcie po śladzie wyrazy:

POMIDOR RZODKIEWKA OGÓREK
SZCZYPIOR SAŁATA
Wytnijcie zdjęcia, wklejcie do zeszytu.

12.04.2021r.
Temat: Sałata.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
To jest sałata. Jakiego koloru jest sałata? Sałata jest koloru zielonego. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze
odpowiedzieliście na pytania. Proszę pokolorujcie sałatę i elementy sałaty umieszczone poniżej na właściwy kolor.
Postarajcie się ułożyć puzzle.

13-14.04.2021r.
Temat: Wiosenne kanapki.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.
Uczniowie przygotujcie samodzielnie kanapki wiosenne dla mamy, bądź całej rodziny.
Jeśli to możliwe użyjcie poznanych warzyw: pomidora, ogórka, sałaty, szczypiorku, rzodkiewki.
Prześlijcie zdjęcie jak smarujecie chlebek, kroicie lub staracie się kroić, układacie warzywa na kanapkę, a co
najważniejsze zróbcie zdjęcie efektu końcowego, czyli pysznej kanapki 
Udanej zabawy i smacznego!
15-16.04.2021r.
Temat: Sałatka wiosenna.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Jeśli to konieczne, pomóż Mu wykonać zadanie.

Uczniowie przygotujcie samodzielnie sałatkę wiosenną dla całej rodziny.
Jeśli to możliwe użyjcie poznanych warzyw: pomidora, ogórka, sałaty, szczypiorku, rzodkiewki.
Prześlijcie zdjęcie efektu końcowego, czyli pysznej zdrowej sałatki 
Udanej zabawy i smacznego!

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA (1)
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 😊
W naszym ogródeczku
rysujemy rękoma koła przed sobą
zrobimy porządki
klaszczemy, jakbyśmy otrzepywali ręce z piasku 3 x
Wygrabimy ścieżki
naśladujemy grabienie
przekopiemy grządki
naśladujemy kopanie łopatą 3x
Raz dwa trzy
klaszczemy 3 razy
Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka
naśladujemy wrzucanie nasionek do ziemi
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku przychylamy głowę do góry, jakbyśmy się opalali
Raz dwa trzy
tupiemy 3 razy
Spadnie ciepły deszczyk i wszystko odmieni poruszamy paluszkami rąk ponad głowami i opuszczamy
wolno
W naszym ogródeczku grządki zazieleni
rysujemy rękoma koła przed sobą.
Raz dwa trzy
uderzamy dłonią o udo 3 razy
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA (2)
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

Drodzy rodzice i opiekunowie
Zwracam się z prośbą, abyście pomogli swoim dzieciom w codziennej aktywności ruchowej. Może się
okaże, że jest to alternatywa dobrej zabawy dla całej rodziny.
12.04.2021r.
Temat: Rzuty do celu.
Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom narysować planszę do rzutów jak na załączonym rysunku (możecie
stworzyć ją na kartonie, kartce, na podłodze za pomocą taśmy malarskiej. Wyznaczcie kilka linii z których
dziecko będzie rzucać do celu.
Do rzutów można użyć nakrętek od butelek, skarpetek zwiniętych w kulkę, woreczków jak ktoś posiada.
Może zorganizujecie rodzinne zawody i sprawdzicie kto najlepiej rzuca do celu. Dobrej zabawy 

14.04.2021r.
Temat:. Ćwiczenia z piłkami gimnastycznymi.

Drodzy rodzice pomóżcie dzieciom w wykonaniu ćwiczenia (jeśli nie macie piłki gimnastycznej użyjcie
takiej jaką posiadacie).
Ćw. 1 Dziecko kładzie się na plecach, ręce wyprostowane piłka w ręku, na sygnał rodzica dziecko podnosi
ręce z piłką i nogi przekładając piłkę w nogi.
Ćw.2 Siadamy na piłkę, ręce kładziemy na bioderka krążenie bioderek na piłce.
Ćw.3 To co bardzo lubicie- skoki na piłce, poturlajcie się z piłką.

Ćw.1

Ćw.2

15.04.2021r.
Temat:. Zdrowy styl życia.
Drodzy rodzice przeczytajcie polecenie dzieciom.
Uczniowie wiecie już jak zdrowo się odżywiać. Jak myślicie- co trzeba jeszcze zrobić, aby zdrowo żyć? Odpowiednia
dieta i ruch to jest właśnie recepta na zdrowy styl życia. Dzisiejsze zadanie jakie dla was przygotowałam ma wam
sprawiać codzienną przyjemność. Wyjdźcie na świeże powietrze, pospacerujcie, pobiegajcie. Życzę wam miłego dnia

16.04.2021r.
Temat: Zabawy przy muzyce.

Dzieci radośnie tańczą, oddając charakter muzyki ( zmienne tempo, rytm, charakter itd.)
Gdy muzyka milknie przyjmują pozycję: (proszę rodziców o pokazanie wybranej pozycji niech dziecko
zrobi to, co rodzic pokaże)np.
1. stanie na prawej nodze
2 stanie na lewej nodze
3. stanie równoważne
4.stanie we spięciu na palcach itd. ręce w górze
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.
Katecheza
Temat: PAN BÓG ZAWSZE PRZEBACZA GRZECHY, JEŚLI LUDZIE ŻAŁUJĄ I PRZEPRASZAJĄ
Drogi Rodzicu, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst, jeżeli posiadasz dostęp do Internetu to proszę obejrzeć film (link
zamieszczony poniżej).

Pan Bóg czeka na powrót tych ludzi, którzy od Niego odeszli. Odchodzimy od Pana Boga gdy popełniamy grzech czyli nie
przestrzegamy przykazań. Wrócić możemy do Niego gdy żałujemy popełnionych grzechów, pragniemy się poprawić i wyznajemy
nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przepraszamy za złe uczynki Boga i ludzi, których skrzywdziliśmy.
Poniżej zamieszczam link do filmu z przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Proszę obejrzyjcie i zobaczcie jak Ojciec czyli sam Bóg
czeka na grzesznika i mu przebacza

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0
Zadanie
Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci, bardzo proszę pomódlcie się razem wieczorem o ustanie pandemii koronawirusa. Pamiętajcie,
proszę, że każdą modlitwę zaczynamy i kończymy znakiem krzyża świętego.
Zadanie do wykonania. Proszę narysować na kartce krzyż, a pod nim napisać słowo PRZEPRASZAM w kolorze czerwonym.
Wykonaną pracę proszę sfotografować i przesłać wychowawcy lub nauczycielowi religii.

KÓŁKO PLASTYCZNE
Pokoloruj wzór latawca używając jak największej ilości kolorów, policz trójkąty 

Życzę miłej pracy. M. Świerk

Rewalidacja indywidulna – Arletta Majda
Zadania dla - Emil G. , Bartłomiej Ł.
Temat: Kolory

Szanowna mamo przekazuję twojemu dziecku do realizacji zadania, jeśli to możliwe proszę gromadź je,
po powrocie do szkoły umieścimy je w zeszycie. Proszę pomóż swojemu dziecku odczytać polecenia i
wykonać zadania
Zadanie 1.
Połącz motyle i kwiatki w taki sposób, by ich skrzydła i płatki miały identyczny kolor. Głośno nazywaj
kolory.

Zadanie 2.
Obrysuj w zbiory elementy o tym samym kolorze. Głośno nazywaj kolory.

Zadanie 3.
Pokoloruj ilustrację głośno powiedz jakich użyłeś kolorów. Postaraj się nie wychodzić za linie.

Emil G.
12.04. 2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Dobre wychowanie
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Emilu, przyjrzyj się obrazkom. Wskaż właściwe zachowania. Które dzieci
zachowują się odpowiednio, a które nie znają zasad dobrego wychowania? Dlaczego?

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Emil G. Bartosz Ł.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie .
Popatrz na obrazek i pokaż.

SAŁATĘ

POMIDORA

OGÓRKA

RZODKIEWKĘ

SZCZYPIOR

Następnie rodzicu proszę pokazuj warzywa i zadawaj pytania:
- co to jest? Odpowiedź- To jest …..
-jaki ma kolor? Odpowiedź - Ma kolor….

2 Rodzicu proszę przeczytaj dziecku polecenie i wspólnie z Nim wykonaj. Pamiętaj o poprawności
siedzenia przy stoliku oraz poprawności trzymania narzędzia pisarskiego.
Zapisz po śladzie cyfry

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Emil G.
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.

……………………

……………………….

Kacper L.
13.04.2021
Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć Twoje dziecko w rozwoju emocjonalnym oraz sprawdzić
postępy. Zadanie polega na pokolorowaniu odpowiednich obrazków z twarzami wyrażającymi emocje.
Dziecko ma mieć całkowitą dowolność w doborze kolorów.
Instrukcja dla dziecka: „Pokoloruj obrazki z emocjami”.

EMIL G.
14.04.2021
Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Emila. W zadaniu znajdziesz ilustracje z
różnymi sytuacjami, ich opisem oraz obrazki z emocjami. Obrazki posiadają numery, na kolejnej 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 Emilowi
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.

opr.K.O
Bartosz Ł.
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby . Czerwoną
kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)
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Bartek Ł. piątek
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 INDYWIDUALNA

BARTOSZ Ł

K. Kopczyńska

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia. Przy każdym zadaniu jest imię dziecka,
które ma je wykonać. Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj.
ZADANIE NA PONIEDZIAŁEK
Polecenie : Parowiec kołysze się na falach. Zielona żabka pięknie skacze. BARTEK – dokończ po śladzie rysowanie fal i
skoków żaby.

ZADANIE NA PIĄTEK
Polecenie: Kasia upiekła dla swoich koleżanek tort i pięknie go ozdobiła. Pokoloruj kwadraty na czerwono, prostokąty
na niebiesko, trójkąty na zielono i koła na żółto.

Rewalidacja indywidualna – Arletta Majda
Kacper L.
Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.
Mamo proszę porozmawiaj z Kacprem na temat wiosennych prac w ogrodzie lub na działce. Znajdź w domu ilustracje
przedstawiające te prace i pokaż synowi jak wyglądają narzędzia ogrodnicze i wyjaśnij do czego służą. Jeśli nie masz
skorzystaj z poniższych ilustracji:

Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Zanim zaczną pojawiać się pierwsze rośliny i zaczniemy siać i
sadzić nowe, musimy zrobić wokół nas porządki.

Zadanie 1.
Kacepr, proszę przyporządkuj narzędzia ogrodnicze do wykonywanej czynności.

Zadanie 2.
Pokoloruj obrazek. Postaraj się nie wychodzić za linie.

Kacper L.
12.04.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Pogoda
Rodzicu, pomóż wykonać zadanie dziecku. Kacper, przyjrzyj się obrazkom, pokaż, gdzie jest deszcz, śnieg, słońce i
wiatr. Jak dzieci powinny się ubrać, kiedy świeci słońce i jest ciepło? Co zabieramy ze sobą, kiedy pada deszcz? Co
ubierasz zimą? A co, gdy wieje wiatr? Połącz odpowiednie obrazki.

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Piotr S.
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)
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2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj etykiety , dopasuj je do kanapki i przyklej obok
warzywa na obrazku.
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SAŁATA

opr.K.O
Piotr S.
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, odczytaj wyrazy, podziel je na sylaby i głoski.
Czerwoną kredką zaznacz samogłoski (A,E,O,I, U,Y)
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Zadania Logopedyczne Piotr S.- Piątek
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 indywidualna- A. Majda
Zadania dla - Piotra
Temat: Sylaby, głoski, litery.
Zadanie 1.

Z podanych wyrazów ułóż zdania w taki sposób, aby były poprawne.
Tomek

ciekawy ogląda

film.

…………………………………………………………………………………
Układa

Karolina książki półkach. na

…………………………………………………………………………………
papierki zbierają

Dzieci klasie. w

……………………………………………………………………………………

