
12-16.04.2021

Temat ośrodka tygodniowego:

„ŁĄKAMI, ŁĄKAMI”;

WPROWADZENIE LITERY „Ł” 

Szanowni Rodzice! Jeśli zauważacie Państwo, że wiele

zadań w tym tygodniu przypomina te, które robiliście

z dziećmi w zeszłym roku podczas wprowadzania kolejnych

liter i że nawet ich kolejność jest podobna, to nie

przypadek! Nie wynika on z faktu, że mam sklerozę:) albo,

że nie chciało mi się wymyślić czegoś nowego. Przeciwnie:

dzięki takiemu układowi dzieci wdrażają się do pewnego

systemu pracy, wiedzą, co je czeka i - dzięki temu - lepiej

zapamiętują materiał. Proszę mi wierzyć – TO DZIAŁA!



Poniedziałek 12.04.2021

Temat ośrodka dziennego:

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ TYGODNIA

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h

Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h     Wychowanie fizyczne 1 h 

Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się,

Zajęcia rozwijające kreatywność:

1. Witaj! I znowu po sobocie i niedzieli zaczynamy kolejny tydzień pracy. Przy

okazji: czy pamiętasz, jak się nazywają te dwa wolne dni, które minęły? (Uwaga

dla Rodziców – oczywiście „weekend”). A teraz do roboty!

2.  Zacznijmy  od  przypomnienia  tego,  co  ćwiczymy  codziennie  na  każdym

porannym kręgu. Powiedz, jaka jest teraz pora roku i skąd to wiemy. Potem

wymień  kolejno wszystkie pory roku.

Teraz przypomnij sobie i powiedz, jaki mamy miesiąc. Oczywiście KWIECIEŃ.

Wymień  kolejno  wszystkie  miesiące.  Czy  pamiętasz,  ile  dni  ma  marzec?

(Uwaga dla Rodziców – przypominamy, że miesiące są na przemian dłuższe

i krótsze, a skoro marzec był dłuższy, to kwiecień jest krótszy i ma 30 dni) . Przy

okazji  przypomnimy  sobie  znajomość  cyfr  i  liczb  od  1  do  30:  zrób  to

z Rodzicami!  (Uwaga dla Rodziców: korzystając z cyfr i liczb wyciętych dwa

tygodnie temu, ćwiczymy z dziećmi znajomość cyfr oraz liczb na dwa sposoby:

wymieniamy cyfrę lub liczbę, a uczeń ma pokazać kwadrat, albo pokazujemy

kwadrat,  a  uczeń ma nazwać cyfrę  lub liczbę;  można też  układać kwadraty

według  dziesiątek   1-10,  11-20  i  21-30.  Antek,  Sandra  i  Klaudia  ćwiczą  na

wszystkich kwadratach, Dawid w zakresie 20, zaś Kuba w zakresie 10). Teraz

powiedz, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. Wymień wszystkie dni tygodnia. 



3. A teraz ustal dzisiejszą datę  (uwaga dla Rodziców: uczeń ma samodzielnie

ułożyć następującą datę – PONIEDZIAŁEK, 12 KWIETNIA, 2021 ROK – dzieci

robią  to  codziennie  w  szkole,  więc  nie  powinno  być  kłopotu).  Weź  kartkę

papieru A4 – może być czysta, ale lepiej w linie i u góry zapisz datę, tak, jak

robisz  to  codziennie  w  szkole  –  Rodzice  dyktują,  Ty  piszesz.  Zobacz  na

termometr,  jaka  jest  temperatura  i  też,  jak  co  dzień,  zapisz  ją  pod  datą.

Następnie napisz temat dzisiejszego dnia, który podyktują Ci Rodzice. (Uwaga

dla  Rodziców:  temat  brzmi  POZNAJEMY  NOWĄ  LITERĘ.  Można  dyktować

literami lub sylabami, zależnie od tego, jak uczeń potrafi pisać. Kuba przepisuje

zarówno datę, jak i temat, według wzoru na kartce).

4. Teraz, jak w każdy poniedziałek, porozmawiamy o tym, jak minął Ci weekend.

Oczywiście,  tym  razem  porozmawiasz  z  Rodzicami,  ale  tak,  jak  zawsze

opowiadaj  PO  KOLEI,  co  było  w  piątek,  sobotę  i  niedzielę.  (Uwaga  dla

Rodziców:  ta  rozmowa  ma  na  celu  po  pierwsze  kształtowanie  pamięci

i znajomości sekwencji wydarzeń, dlatego ważne jest, by uczeń rzeczywiście

opowiadał  po kolei,  według pór dnia,  tzn. rano, w południe i  wieczorem; po

drugie  ćwiczymy  umiejętność  budowania  komunikatów  prawidłowych

gramatycznie i wyraźnych w wymowie, dlatego dbamy o to, by uczeń mówił

wyraźnie i pełnymi zdaniami – jest to szczególnie ważne w wypadku Dawida).

5. Temat dzisiejszego dnia i całego tygodnia to POZNAJEMY NOWĄ LITERĘ.

Jaką? Posłuchaj tekstu piosenki, który odczytają Ci Rodzice.

ŁĄKAMI ŁĄKAMI W SŁONECZNYM POŁYSKU 

MOTYLE  I PSZCZOŁY WESOŁO LATAJĄ

NARCYZY PROSTUJĄ ŁODYGI WYNIOSŁE  

A W STAWIE CIERNIKI I PŁOTKI BŁYSKAJĄ

Powiedz, o czym jest ta piosenka. Czy rozumiesz wszystkie jej  słowa? Jaka

literka powtarza się tam najczęściej? Oczywiście literka Ł. I to właśnie tę literkę

poznamy. To już ostatnia litera, jakiej jeszcze nie znaliśmy. Brawo Ty! 



Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające m. brzucha i grzbietu.
Przyrządy i przybory: kocyk, piłka.

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję!

Treść zajęć Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR 
w bok – L i P;; Krążenia bioder; Skrętoskłony 

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1 Leżenie przodem RR w bok. 
Równoczesne unoszenie rąk i nóg.

Ćw.2 Leżenie przodem – unoszenie nóg 
wraz z piłką.

Ćw.3 Leżenie tyłem – krzyżujemy 
naprzemiennie nogi w pionie.

Ćw.4 Leżenie tyłem – krzyżujemy 
naprzemiennie nogi w poziomie.

Ćw.5 Klęk podparty – unosimy jedną z 
kończyn dolnych .PN i LN

Ćw.6 Leżenie tyłem z ugiętymi nogami. 
Unosimy jak najwyżej miednicę.( 3 sek)

Podczas ćwiczeń
w leżeniu przodem 
( na brzuchu) 
podkładamy pod 
brzuch zwinięty 
kocyk lub ręcznik.

Wykonujemy 6 -8 
powtórzeń każdego 
ćwiczenia

RR – ramiona
PN – prawa noga
LN- lewa noga

Stefaniak T. – Atlas ćwiczeń siłowych



Wtorek 13.04.2021

Temat ośrodka dziennego:

LITERA „Ł”

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 1h   Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h

Wychowanie fizyczne 1 h          Religia 1h

 

Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci
umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie
uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające komunikowanie się,

Zajęcia rozwijające kreatywność:

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą rodziców, zrób

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj.

Ustal  i  zapisz  datę  oraz  dzisiejszą  temperaturę,  a  następnie  temat:  NOWA

LITERA.  (Uwaga  dla  Rodziców:  uczniowie  wszystko  piszą  oczywiście  ze

słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce).

2.  Przypomnij  sobie  z  Rodzicami  tekst  wczorajszej  piosenki  pod  tytułem

„Łąkami”. Jeszcze raz dokładnie omów jej treść, a potem porównaj z tym, co

widać  na  podwórku.  Czy  wiosna  jest  już  taka,  jak  w  piosence,  czy  jeszcze

trochę się spóźnia?  (Uwaga dla Rodziców: tak jak wczoraj,  rozmowa ma na

celu  umiejętność  budowania  komunikatów  prawidłowych  gramatycznie  oraz

wyraźnych w wymowie, dlatego dbamy o to, by uczeń mówił wyraźnie i pełnymi

zdaniami – jest to szczególnie ważne w wypadku Dawida).

3.  Przypominam,  że  poznajemy  literkę  Ł.  Razem  z  Rodzicem  mów  słowa

piosenki i w ich rytm pisz ją na szablonie poniżej: najpierw kilka razy palcem,

a potem kredką albo długopisem, następnie zrób zdjęcie szablonu i mi je wyślij.



(Uwaga  dla  Rodziców:  piosenka  ma  rytm  na  3  (ŁĄ-KA-MI  itd.),  dlatego

koniecznie należy pisać w rytmie na 3, w tej kolejności i w następujący sposób:

1. długa linia pionowa Z GÓRY NA DÓŁ,

2. krótka linia pozioma Z LEWEJ DO PRAWEJ,

3. linia ukośna Z LEWEJ DO PRAWEJ KU GÓRZE).

Ł



Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczeń wykonuje ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową
z piłkami.

Przyrządy i przybory: piłka; szarfa; kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję!

Treść zajęć Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia 
RR w bok – L i P; krążenia bioder; skrętoskłony.
 

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw. 1 Dziecko kozłuje piłkę oburącz , 
LR, PR w miejscu.

Ćw.2 Dziecko podrzuca piłkę i stara się 
ją złapać. 

Ćw.3 Dziecko podrzuca piłkę następnie 
klaszcze 
( 1 do 3 razy ) i stara się złapać piłkę.

Ćw.4 Dziecko przekłada piłkę z ręki do 
ręki tak, aby krążyła wokół bioder( w L 
i P stronę ).

Ćw.5  Dziecko staje w rozkroku i robi 
skłon w przód i rzuca piłkę miedzy 
swoimi nogami do partnera lub o ścianę.

Ćw.6  Dziecko siedzi z nogami 
wyprostowanymi i złączonymi. Przenosi 
NN nad piłką.

Ćw.7 Dziecko siedzi z wyprostowanymi 
nogami. Podnosi obie NN i  przetacza 
pod nimi piłkę.

Ćw.8 Dziecko w siadzie z ugiętymi 
nogami. Dziecko wew. częścią stóp łapię 
piłkę i podrzuca wysoko do góry.

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Wykonujemy 6-10  
powtórzeń każdego 
ćwiczenia.

Bibliografia:   Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka



Religia:

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:
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.

https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA


Środa 14.04.2021

Temat ośrodka dziennego:

LITERA „Ł”

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2 h

Zajęcia rozwijające kreatywność 1 h

Wychowanie fizyczne 1 h      Religia 1h      Kółko plastyczne 1h

 Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci

umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie

uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność:

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą rodziców, zrób

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj.

Ustal i zapisz datę oraz dzisiejszą temperaturę, a następnie temat: LITERA Ł.

(Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko piszą oczywiście ze słuchu, a Kuba

według wzoru zapisanego na kartce).

2. Przypomnij sobie z Rodzicami piosenkę „Łąkami”. Kilka razy napisz ją na

wczorajszym, dużym szablonie, żeby sobie przypomnieć sposób zapisu.

3. A teraz, na następnej stronie, pisz po śladzie, też w rytm piosenki na trzy,

mniejszą  literkę  (uwaga  dla  Rodziców  –  proszę  pamiętać  o  kolejności

i sposobie pisania!). Przypomnij – jaka to litera? Sfotografuj i wyślij do mnie.



Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie fotografii

ŁŁŁŁŁŁ

ŁŁŁŁŁŁ

ŁŁŁŁŁŁ



Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie fotografii

4.  A  teraz  uwaga!  Pisz  literę  Ł  samodzielnie,  ale  staraj  się  trzymać w linii.

Napisz tak 4 linijki. Sfotografuj i wyślij do mnie.

Ł  …………………………………………………………………………………….

Ł  …………………………………………………………………………………….

Ł  …………………………………………………………………………………….

Ł ……………………………………………………………………………………



Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne
odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.

Przyrządy i przybory: piłka, szarfa-taśma.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym

i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję!

                 Treść zajęć Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR w
bok – L i P; krążenia bioder; skrętoskłony.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw. 1 Zegar .Dziecko siedzi w siadzie 
skrzyżnym
(po turecku). Skłony głowy w bok  (w prawo i 
w lewo); skłony w przód i tył.

Ćw.2  Lornetka . Dziecko w leżeniu przodem 
unosi głowę do góry i dłonie składa do oczu 
(lornetka).

Ćw.3 Samolot. Dziecko w leżeniu przodem 
RR w bok. Unoszą RR i naśladują samolot.

Ćw.4  Dziecko w leżeniu przodem. Unosi 
łokcie i stara się wypchnąć piłkę przed siebie.

Ćw.5 Wielbłądy. Dziecko chodzi po pokoju na
czworakach.

Ćw.6 Dziecko w klęku podpartym przetacza 
piłkę czołem po pokoju.

Ćw.7  Gra na bębenku. Dziecko siedzi 
z nogami ugiętymi. Unosi nogi i lekko 
uderza w podłogę wystukując rytm.

Ćw. 8 Raki. Dziecko podporze tyłem 
chodzi po pokoju z  bioderkami 
uniesionymi jak najwyżej. 
(przodem ,tyłem).

Ćw. 9 Nie daj się trafić. Dziecko           
w siadzie podpartym z ugiętymi NN. 
Dziecko stara się nie zostać trafionym 
piłką unosząc biodra.

Ćw. 10 Dziecko siedzi w rozkroku. 
Wykonuje skręt T w prawo kładzie 
piłkę za swoimi plecami i robi skłon T 
w lewo z zabiera piłkę. ( raz w L raz     
w P)

Podczas ćwiczeń
w leżeniu przodem  
(na brzuchu) 
podkładamy pod 
brzuch zwinięty 
kocyk lub ręcznik.

Wykonujemy 6- 8 
powtórzeń każdego 
ćwiczenia.

Bibliografia:  Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka  



Religia:

Temat: Pan Bóg zawsze przebacza grzechy, jeśli ludzie żałują i przepraszają.

Drogi Rodzicu, przeczytaj proszę dziecku poniższy tekst, jeżeli posiadasz dostęp do
Internetu to proszę obejrzeć film (link zamieszczony poniżej). 

Pan Bóg czeka na powrót tych ludzi, którzy od Niego odeszli. Odchodzimy od Pana
Boga gdy popełniamy grzech czyli nie przestrzegamy przykazań. Wrócić możemy do
Niego gdy żałujemy popełnionych grzechów, pragniemy się poprawić i wyznajemy
nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania oraz przepraszamy za złe uczynki
Boga i ludzi, których skrzywdziliśmy.

Poniżej   zamieszczam link  do  filmu z  przypowieścią  o miłosiernym Ojcu.  Proszę
obejrzyjcie i zobaczcie jak Ojciec czyli sam Bóg czeka na grzesznika i mu przebacza.

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0

Zadanie:

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci, bardzo proszę pomódlcie się razem wieczorem
o  ustanie  pandemii  koronawirusa.  Pamiętajcie,  proszę,  że  każdą  modlitwę
zaczynamy i kończymy znakiem krzyża świętego.

Zadanie do wykonania:
Proszę narysować na kartce krzyż, a pod nim napisać słowo PRZEPRASZAM
w  kolorze  czerwonym.  Wykonaną  pracę  proszę  sfotografować  i  przesłać
wychowawcy lub nauczycielowi religii.

https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0


Kółko plastyczne:

TEMAT: Wiosenny ogród tulipanów.

Potrzebne  materiały:  biała  kartka  papieru,  kolorowe  kartki  papieru  lub  wycinanki
nożyczki, klej, kredki lub mazaki, ołówek.
Rodzicu przeczytaj informacje i  polecenie. 
Tulipany  to  bardzo  chętnie  sadzone   rośliny  cebulowe.  Na  świecie  istnieje  150
tysięcy odmian uprawianych tulipanów. Kwitną od marca do maja. Skala kolorów jest
bardzo  bogata,  są  kwiaty  białe,  żółte,  różowe,  czerwone  i  fioletowe  oraz
w  najróżniejszych  odcieniach  tych  kolorów.  Nie  ma  tylko  tulipanów  o  czysto
niebieskim  kolorze.  Niektóre  kwiaty  tulipanów  lub  ich  części  są  prawie  czarne.
Tulipany są jednokolorowe i wielobarwne o pojedynczych lub pełnych kwiatach. 
Oglądnij zdjęcia tulipanów, nazwij i wskaż kolory.

      
                                                              

                                                       WZÓR

Na kolorowych kartkach lub wycinankach narysuj  tak jak potrafisz sześć kwiatów
tulipanów, każdy innego koloru. Możesz skorzystać z zamieszczonego wyżej wzoru.
Wytnij kwiaty po liniach. Ostrożnie posługuj się nożyczkami. Naklej kwiaty na kartce,
dorysuj odpowiednim kolorem, mazakami lub kredkami łodygi i liście. Niech to będzie
twoja samodzielna praca.  Aby rysunek był pełniejszy domaluj trawę a nad tulipanami
kolorowe motyle, pszczoły lub biedronki. 
Po wykonaniu pracy poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zdjęcia, prześlijcie je do
wychowawcy.   Pamiętaj aby posprzątać po skończonej pracy.
Do  rodziców Kuby,  proszę pomóc synowi  w narysowaniu,  wycinaniu  i  naklejaniu
kwiatów oraz w przytrzymaniu kartki lub przyklejenie jej taśmą do stołu. Z pozostałą
częścią zadania Kuba poradzi sobie świetnie sam.

A. Bujalska



Czwartek 15.04.2021

Temat ośrodka dziennego:

SYLABY Z LITERĄ „Ł”

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h

Zajęcia rozwijające kreatywność 5 h

 Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci
umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie
uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność:

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą rodziców, zrób

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj.

Ustal i  zapisz datę oraz dzisiejszą temperaturę, a następnie temat: PISZEMY

SYLABY  Z  LITERĄ  Ł.  (Uwaga  dla  Rodziców:  uczniowie  wszystko  piszą

oczywiście ze słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce).

2. Czy pamiętasz, jaką literkę poznajemy w tym tygodniu? Oczywiście, literę Ł.

Przypomnij sobie wraz z Rodzicami piosenkę „ŁĄKAMI, ŁĄKAMI”: śpiewajcie

ją, wyklaszczcie i porozmawiajcie, o czym jest ta piosenka.

3.  Te litery już znasz.  Przeczytaj  je.  (Uwaga dla Rodziców: czytamy na dwa

sposoby; najpierw Państwo mówią literę, a uczeń ją pokazuje, potem Państwo

wskazują literę a uczeń ją czyta).

A  O  E  U  Y



4. Teraz przeczytaj sylaby złożone z nowej litery Ł i z tych literek.  (Uwaga dla

Rodziców: czytamy na dwa sposoby, tak jak w poprzednim zadaniu).

ŁA    ŁO
ŁE    ŁU

ŁY
5.  Przeczytaj  też  kilka  wyrazów  z  tymi  sylabami.  Pamiętaj,  czytaj  sylaby  W
CAŁOŚCI.  By  Ci  to  ułatwić,  zaznaczyłem  te  sylaby  różnymi  kolorami.  Czy
rozumiesz te wyrazy?

ŁAPA ŁUKI ŁYSY ŁATA ŁUNA
KOŁO DOŁY LAŁA MAŁE WOŁA

ŁOPATA  ŁADUJE ŁODYGA  ŁUPINA
CAŁUJE WOŁAMY SAŁATA POMAŁU

                        
                      
      



 Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie fotografii

6. A teraz napisz po dwie linijki każdej z przeczytanych wcześniej sylab. Staraj

się utrzymać w linii!

ŁA …………………………………………………………………………..……….

ŁO …………………………………………………………..………………………….

ŁU ……………………………….………………....………………….……………….

ŁE …………………………….……………………………………………………….

ŁY …………………………….……………………………………….……………….

ŁA …………………………………………………………………………..……….

ŁO …………………………………………………………..………………………….

ŁU ……………………………….………………....………………….……………….

ŁE …………………………….……………………………………………………….

ŁY …………………………….……………………………………….……………….



Piątek 16.04.2021

Temat ośrodka dziennego:

PODSUMOWANIE TYGODNIA

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h

Zajęcia rozwijające kreatywność 4 h        Wychowanie fizyczne 1 h      

 Bardzo proszę rodziców (w zależności od poziomu rozwoju u dzieci
umiejętności czytania) o pomoc w odczytaniu lub  o odczytanie
uczniom treści zadań oraz o nadzór i pomoc w ich wykonaniu!!!

Zadania do wykonania:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia rozwijające kreatywność

1. Witaj! Zaczynamy kolejny dzień pracy. Najpierw, z pomocą rodziców, zrób

wszystko to, co wczoraj na porannym kręgu: ustal porę roku, miesiąc, dzień

tygodnia. Poćwicz znajomość cyfr i liter od 1 do 30 – dokładnie tak, jak wczoraj.

Ustal  i  zapisz  datę  oraz  dzisiejszą  temperaturę,  a  następnie  temat:

PODSUMOWANIE TYGODNIA. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko piszą

oczywiście ze słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce).

2. Skoro już znasz literę Ł, teraz ją wykorzystamy. Rodzice podyktują Ci tekst

piosenki  pod  tytułem  „ŁĄKAMI,  ŁĄKAMI”,  a  Ty  ją  zapisz  pod  dzisiejszym

tematem (uwaga dla Rodziców: uczniowie piszą oczywiście ze słuchu, a Kuba

według wzoru zapisanego na kartce), sfotografuj kartkę i wyślij mi zdjęcie.

3. Teraz, jak zwykle, gdy poznajemy nową literę, zrobimy drzewko sylabowe.

Przejdż na kolejną stronę, tam, gdzie jest obrazek drzewka. Wiesz, jak je robić,

bo wiele razy wykonywaliśmy je w klasie. Pod drzewkiem napisz dużą literę Ł,

powiedz, co jest na każdym z obrazków (uwaga dla Rodziców: dla wyjaśnienia -

to są ŁATA, ŁOPATA, ŁUKI, ŁEZKA i ŁYŻWY). Powiedz, na jaką sylabę zaczyna

się każde z tych słów i  napisz odpowiednią sylabę obok obrazka. Pokoloruj

obrazki i drzewko.

4. I ostatnie zadanie: narysuj albo namaluj piękną wiosenną łąkę z kwiatami,

motylami i pszczołami. Zrób zdjęcie obrazka i wyślij mi je.



Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie fotografii



 Wychowanie fizyczne:

TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia zwiększające gibkość tułowia.
Przyrządy i przybory: kocyk.

Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję!

Treść zajęć Uwagi

Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia 
RR w bok – L i P; krążenia bioder; skrętoskłony.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1P.w. Klęk podparty – koci grzbiet ,
wygięcie pleców w górę.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.2  P.w..Klęk podparty – wygięcie 
pleców w dół.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.3 P.w. Siad klęczny – skłon tułowia 
w przód z wysunięciem ramion. 
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.4 P.w.  Siad kuczny- pochylenie do 
przodu,  plecy wyprostowane.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw.5 P.w.  Leżenie tyłem RR w bok 
NN ugięte w stawie biodrowym i 
kolanowym głowa w przeciwnym 
kierunku.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 6 P.w. Siad skrzyżny. Skręt tułowia
– plecy wyprostowane – L i P.
Wytrzymujemy 6 sek.

Ćw. 7  P.w. Leżenie tyłem ( na plecach)
NN ugięte w kolanach. Wyprostowane 
ręce przenosimy w górę i za głowę 
wykonujemy wdech. Ręce powracają ta 
samą drogą wydech.

Wykonujemy 4- 6 
powtórzeń każdego 
ćwiczenia .

 



Materiały indywidualne

Dawid D., Sandra B., Klaudia B., Jakub B.

Rewalidacja indywidualna:

Proszę o wypełnienie zadań i zachowanie ich w celu sprawdzenia. Rodzicu odczytaj 

polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj. 

PONIEDZIAŁEK: Jakub, ŚRODA: Dawid, Sandra, Klaudia

Polecenie: Rodzicu przeczytaj polecenie swojemu dziecku.



WTOREK: Jakub, CZWARTEK: Dawid, Sandra, Klaudia
Polecenie: Odszukaj wszystkie litery: A, L, O i  pokoloruj pociąg.



Jakub B., Sandra B.

Logopedia:

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! 

Antoni K.

Logopedia:

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!



Sandra B., Antoni K.

Terapia Tomatisa:

Temat: Czytanie metodą sylabową
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku: Wytnij sylaby i  ułóż podpisy pod obrazkami.



Jakub B.
Terapia ruchowa:

Wtorek Temat:  Ćwiczenia  zwiększające  ruchomość  obręczy  barkowej
i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwi-
czeń, 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 Opis ćwiczenia/zabawy Czas

1. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku, plecy wyprostowane, ręce
rodzica na ramionach dziecka- dziecko unosi oba barki symetrycznie do góry poko-
nując opór rodzica. Uwagi: Bardzo ważna jest poprawna pozycja siedząca dziecka,
miednica musi być w pozycji pośredniej, tułów wyprostowany.

2- 3
minut

2. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku, plecy wyprostowane, ręce
rodzica na ramionach dziecka- dziecko unosi prawy a następnie lewy bark do góry
pokonując opór rodzica.

2- 3
minut

3. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku przy stole. Przed dzieckiem
ustaw  kilka  niedużych  naczyń  z  pokrywkami.  Do  środka  powkładaj  zabawki,
przedmioty  itp.  Poproś  dziecko  żeby  zajrzało  do  każdego  naczynia  unosząc
pokrywkę wykonując rotację zewnętrzną przedramienia.  Uwagi: Można zmodyfi-
kować  ćwiczenie  poprzez  naklejenie  interesujących  elementów  np.  (obrazków,
kolorów,  zdjęć)  na  wewnętrznej  stronie  pokrywki.  Pokrywki  mogą  mieć  różny
rodzaj uchwytów tak aby dziecko musiało dostosować odpowiedni chwyt. Ćwicze-
nie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

4. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku. Dziecko trzyma w rękach
kijek lub krótką laskę gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a
na końcu sznurka doczepiona jest  niewielka zabawka (samochodzik,  maskotka).
Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć do siebie zabawkę.  Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką. Rodzic wspomaga dziecko.

2- 3
minut

5. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku.  Kończyny górne w usta-
wieniu probacyjnym przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej na-
rysuj lub naklej coś na skórze (np. małą naklejkę ulubionej postaci). Dziecko cho-
wa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując stawy śródręcza.  Uwagi:
Zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało elementy
raz jedną raz drugą ręką, następnie w jednym tempie, równocześnie obiema rękoma
i naprzemiennie. Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

6. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku. Na każdym opuszku palca
dziecka namaluj „buźkę”. Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje
każdemu  dziecku  buzi  po  kolei.  Uwagi: Jeśli  dziecko  nie  potrafi  zrobić  tego
samodzielnie pokieruj jego palcami. Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

7. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku przy stole. Na kartce bloku
technicznego  lub  na  innej  kartce.  Umieszczamy  pięć  grubych  kropel  farby
plakatowych w kilku kolorach. Dziecko po kolei macza polec w każdym kolorze
i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po kolei. Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut



8. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku. Zabawa w siłowanie. Ręce
dziecka  udają  dwie  buzie  wybranych  zwierzątek  –  np.  pieski.  Palce  dziecka
ustawione w pozycji do kciuka. W ten sposób dziecko trzyma w dłoniach kawałek
materiału,  papieru,  itp.  I  przeciąga  się  udając  zabawę  w  siłowanie  się  dwóch
zwierzaków. Uwagi: Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

Bibliografia: 1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014 r.
                      2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia.

Środa Temat: Mobilizacja stawów w odcinku szyjnym.

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.
Ogólne uwagi dotyczące wykonywanie ćwiczeń :
1. Mobilizacje wykonujemy w tym kierunku, w którym nie wywołuje bólu.
2. Jeżeli ból powstaje w trakcie wykonywania ruchu, należy się zatrzymywać na granicy bólu nie
ciągnąć dalej.
3.  Zmienić  kierunek  mobilizacji  można  dopiero  po  skończeniu  serii  wykonanych  mobilizacji
w jednym kierunku.
4.  Ruch  mobilizacyjny,  to  niewielki  ruch,  czasem znikomy,  polegający  na  dociągnięciu  pozycji
stawowej.
5. Prawidłowo wykonana mobilizacja wymaga małej siły z wybiórczym potraktowaniem stawu lub
grupy stawów.
Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia

Ćwiczenie  nr  1) Pozycja  siedząca,  ramiona  zaplecione  lub  spoczywają
swobodnie wzdłuż tułowia. Ćwiczenie polega na cofnięciu głowy do tyłu. Jest
to  bardzo  niewielki  ruch,  wywołujący  napięcie  mięśni  zginaczy  głowy,
a rozciąganie prostowników. Mamy uczucie ucisku w krtani, ponieważ brodę
zbliżamy do  szyi.  Wykonaj  cofnięcie  głowy,  utrzymaj  3  sek.,  a  następnie
rozluźnij mięśnie. Powtórz 6 razy. Uwagi: Nie może być to pochylenie głowy,
ani do przodu, ani do tylu, lecz cofnięcie głowy w stosunku do kręgosłupa.
Siła,  jaką  stosujemy,  ma  być  mała,  a  ramiona  podczas  trzymania  pozycji
rozluźnione.  Rozluźnienie  polega  na  swobodnym  ustawieniu  głowy,  a  nie
wypychaniu  do  przodu.  Widoczny  ruch  cofnięcia  to  1  do  2cm. Między
kolejnymi ćw. 2-3 minuty przerwy.
Ćw.  nr  2) Poz.  siedząca,  ramiona  zaplecione  lub  spoczywają  swobodnie
wzdłuż tułowia. Jeżeli przechylimy głowę w lewo i do przodu, jak na rysunku,
to  należy,  nie  zmieniając  pozycji  skłonu,  wykonać  niewielki  skręt   w
przeciwną stronę, tj. w prawo, do momentu odczucia blokady ruchu. Ten stan
przetrzymać 4 sek. i puścić. Odczekać kilka sek. i powtórzyć. Wykonać 6 razy
w  tym  kierunku.  O  ile  można,  wykon.  to  samo  w  drugą  str.,  ustawiając
odwrotnie głowę. Uwagi: Między kolejnymi ćw. 2-3 min. przerwy.
Ćw. nr 3) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie
wzdłuż  tułowia.  Wykonujemy  skręt  głową  do  granicy  łatwego  ruchu,
następnie od tej pozycji skrętnej, zaczynamy właściwą mobilizację, polegającą
na  dociągnięciu  skrętu  do  granicy  swoich  możliwości  i  wytrzymaniu
nieruchomo  4  sek.,  a  następnie  rozluźnieniu  (rozluźnienie  oznacza  tylko
rozluźnienie, a nie powrót głowy do prostego ustawienia) również około 4 sek.
Cały cykl  powtarzamy 6 razy,  po czym wracamy do ustawienia  głowy na
wprost. Uwagi: Między kolejnymi ćwiczeniami. 2-3 minuty przerwy.



Ćw. nr 4) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie
wzdłuż tułowia. Przechylamy rozluźnioną głowę w bok, po czym dokonujemy
powoli  jej  dogięcia  przetrzymując  pozycję  stawów  4  sek.  Następnie,
rozluźniamy  powoli  szyję  (rozluźnienie  oznacza,  że  głowa  nadal  jest
przechylona, tyle, że szyja jest rozluźniona). Cały cykl powtarzamy 6 razy, po
czym wracamy do ustawienia głowy na wprost. Uwagi: Między kolejnymi ćw.
2-3 minuty przerwy.

Ćw. nr 5) Pozycja siedząca, ramiona zaplecione lub spoczywają swobodnie
wzdłuż tułowia. Wykonujemy, jak przy skłonie bocznym, tyle, że w skłonie
do przodu. Cały cykl powtarzamy 6 razy.

Bibliografia: A. Szajna: Ćwiczenia w domu. Terapia narządu ruchu.

Piątek Temat:  Ćwiczenia  zwiększające  ruchomość  obręczy  barkowej
i poprawa sprawności ruchowej dłoni i palców

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 Opis ćwiczenia/zabawy Czas

1. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku, plecy wyprostowane, ręce
rodzica  na  ramionach  dziecka-  dziecko  unosi  oba  barki  symetrycznie  do  góry
pokonując  opór  rodzica.  Uwagi: Bardzo  ważna  jest  poprawna  pozycja  siedząca
dziecka, miednica musi być w pozycji pośredniej, tułów wyprostowany.

2- 3
minut

2. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku, plecy wyprostowane, ręce
rodzica na ramionach dziecka- dziecko unosi prawy a następnie lewy bark do góry
pokonując opór rodzica.

2- 3
minut

3. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku przy stole. Przed dzieckiem
ustaw kilka niedużych naczyń z pokrywkami. Do środka powkładaj zabawki, przed-
mioty itp.  Poproś  dziecko żeby zajrzało do każdego naczynia  unosząc pokrywkę
wykonując  rotację  zewnętrzną  przedramienia.  Uwagi: Można  zmodyfikować
ćwiczenie  poprzez  naklejenie  interesujących  elementów  np.  (obrazków,  kolorów,
zdjęć)  na  wewnętrznej  stronie  pokrywki.  Pokrywki  mogą  mieć  różny  rodzaj
uchwytów tak aby dziecko musiało dostosować odpowiedni chwyt. Ćwiczenie wyko-
nujemy  sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

4. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku. Dziecko trzyma w rękach
kijek lub krótką laskę gimnastyczną, do której przywiązany jest sznurek (linka), a na
końcu  sznurka  doczepiona  jest  niewielka  zabawka  (samochodzik,  maskotka).
Dziecko nawija sznurek na kijek tak żeby przeciągnąć do siebie zabawkę.  Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką. Rodzic wspomaga dziecko.

2- 3
minut

5. Przebieg  ćwiczenia/zabawy:  Siad  na  krześle  lub  wózku.  Kończyny  górne
w ustawieniu probacyjnym przedramienia (rotacji wewnętrznej). Na części dłoniowej
narysuj  lub  naklej  coś  na  skórze  (np.  małą  naklejkę  ulubionej  postaci).  Dziecko
chowa i pokazuje umieszczony element zginając i prostując stawy śródręcza. Uwagi:
Zadanie można zmodyfikować tak, aby dziecko chowało i pokazywało elementy raz
jedną  raz  drugą  ręką,  następnie  w jednym tempie,  równocześnie  obiema rękoma
i  naprzemiennie. Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut



6. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku. Na każdym opuszku palca
dziecka namaluj „buźkę”. Kciuk staje się mamuśką, która wychodzi z domu i daje
każdemu  dziecku  buzi  po  kolei.  Uwagi: Jeśli  dziecko  nie  potrafi  zrobić  tego
samodzielnie pokieruj jego palcami. Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

7. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku przy stole. Na kartce bloku
technicznego  lub  na  innej  kartce.  Umieszczamy  pięć  grubych  kropel  farby
plakatowych w kilku kolorach.  Dziecko po kolei  macza polec w każdym kolorze
i maluje pod dyktando rodzica kolorowy obrazek każdym palcem po kolei.  Uwagi:
Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

8. Przebieg ćwiczenia/zabawy: Siad na krześle lub wózku. Zabawa w siłowanie. Ręce
dziecka udają dwie buzie wybranych zwierzątek – np. pieski. Palce dziecka ustawio-
ne w pozycji do kciuka. W ten sposób dziecko trzyma w dłoniach kawałek materiału,
papieru, itp. I przeciąga się udając zabawę w siłowanie się dwóch zwierzaków. Uwa-
gi: Ćwiczenie wykonujemy sprawniejszą ręką.

2- 3
minut

 Bibliografia: 1. A. Giczewska, W. Bartkiewicz, Terapia ręki, Warszawa 2014 r.
                       2. Materiały ze szkolenia dr Emilia Mikołajewska, Terapia ręki. Diagnoza i terapia. 



Klaudia B. 

Zajęcia z psychologiem:

Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój społeczny oraz emocjonalny
rozwój  Klaudii.  W zadaniu  znajdziesz  obrazki  z  różnymi  sytuacjami,  które  razem
tworzą  historię  chłopca,  który  chciał  obejrzeć  film  w  kinie.  Obrazki  znajdują  się
w kolejności tworzącej logiczny ciąg wydarzeń. Ponadto, na stronie 3 znajdują się
opisy do obrazków.

Dziecko  należy  poinformować  o  wszystkich  etapach  zadania  przed  jego
rozpoczęciem, a następnie czytać zamieszczone dla niej instrukcje.

Etap 1. Dziecko ma za zadanie wyciąć obrazki.
Instrukcja dla dziecka: „Wytnij obrazki”.

Etap  2.  Wymieszaj  obrazki  i  rozłóż  przed  dzieckiem,  tak  by  każdy  był  dobrze
widoczny.
Instrukcja dla dziecka: „Będę czytać, co dzieje się na obrazkach. Wskaż, o którym
obrazku mówiłam/em”.

Przeczytaj opisy obrazków dając Klaudii wystarczająco czasu by wskazała, o który
obrazek wchodzi. Po przeczytaniu wszystkich opisów przejdźcie do etapu 3.

Etap 3.  Dziecko ma zadanie ułożyć historię obrazkową w odpowiedniej chronologii
(takiej samej jak przed wycięciem, nie można jednak podać tej informacji).
Instrukcja dla dziecka: „Ułóż teraz obrazki, tak by były w dobrej kolejności”.

Na koniec pochwal dziecko i porozmawiaj z Nią i wspólnych wyjściach ze znajomymi.





Sandra B.

Zajęcia z pedagogiem:

Bardzo  proszę  o  pomoc  Sandrze  w  odczytaniu  polecenia  i  wsparcie  przy
wykonaniu zadania.

Sandra wytnij poszczególne prostokąty znajdujące się poniżej z arkuszy 1a i 1b oraz
2a i 2b. Twoim zadaniem jest ułożenie w pary elementy w ten sposób, aby do każdej
sytuacji  została  dobrana właściwa postać.  Na całość  ćwiczenia  składają  się  dwa
arkusze:

-  arkusz  A  -  przedstawia  cztery  sytuacje,  do  których  należy  dopasować
odpowiednie postacie z arkusza B,

-  arkusz  B  -  zawiera  wizerunki  czterech  postaci,  które  np.  dzięki
odpowiedniemu ubraniu czy emocji wyrażonej w pozycji ciała i gestach pasują
wyłącznie do jednej sytuacji z arkusza A.





Dawid D.

Neurologopedia:

TEMAT: Czynności – nazywanie.

Zadaniem Dawida jest nazwanie przedstawionych na zdjęciach czynności.


