19-23.04.2021
Temat ośrodka tygodniowego:

„ZNAMY WSZYSTKIE LITERY”;
LITERY I SYLABY

Poniedziałek 19.04.2021
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 kwiecień? 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, 19 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 ZNAMY WSZYSTKIE LITERY. 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 dni pór dnia, tzn. rano, w południe i wieczorem – na
przykład W piątek popołudniu poszedłem do…, w sobotę rano zjadłem
śniadanie, a potem…, w sobotę w południe oglądałem… - itd., jeśli uczeń
oglądał film, to niech opowie, o czym on był, jeśli grał na komputerze, to niech
wyjaśni, na czym polega gra, etc.; 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 ZNAMY WSZYSTKIE LITERY.
Rzeczywiście, znasz już wszystkie litery, a w tym tygodniu będziemy je
utrwalać i wykorzystywać do pisania i czytania. Zaczniemy od przypomnienia
ostatnio poznanych liter, czyli H, G, Ł oraz Y. Na następnej stronie jest tabelka
z fotografiami. Nazwy przedmiotów na fotografiach zaczynają się na te właśnie
litery. Odgadnij, co jest na fotografii, a potem zapisz nazwę pod spodem:
pierwszą literę (oraz wszystkie litery Y) na czerwono, a pozostałe długopisem.
Kuba niech pisze według wzoru, pozostali uczniowie ze słuchu, albo, jeśli to
możliwe – całkiem samodzielnie, bez pomocy Rodziców.
Na dziś to wszystko.

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

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia doskonalące koordynację ruchową.
Przyrządy i przybory: woreczek, kijek, szarfa, kocyk.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję!
Treść zajęć
Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR
w bok – L i P; przemachy RR – naprzemiennie; krążenia bioder.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.1 Ślizgacz. Dziecko siedzi na
Ćw.6 Przejście przez szarfę. Szarfa przekładana
kocyku i odpycha się od podłogi (3-4m) od góry do dołu( w następnym powtórzeniu od
dołu do góry).
P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Ćw. 2 Chód po linii. Dziecko
przechodzi po linii (sznurek)stara się
utrzymać równowagę.

Ćw.7 Skoki do szarf. Dziecko wykonuje
przeskoki lub przejścia. Szarfy ustawione
w odległości 20-30 cm.
Ćw.3 Slalom na czworakach.

Ćw.4 Przejście pod laską gimnastyczną
Ćwiczenie oddechowe
(kijkiem).
Dziecko w pozycji na czworakach. Chodzenie
po pomieszczeniu dmuchając piłeczkę przed
sobą.

Ćw.5 Przejście nad laską gimnastyczną
( kijkiem).

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

Wykonujemy 5 - 8
powtórzeń .

Wtorek 20.04.2021
Temat ośrodka dziennego:

ZNAMY WSZYSTKIE LITERY
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: ZNAMY
WSZYSTKIE LITERY. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko piszą
oczywiście ze słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce).
2. Teraz porozmawiaj z Rodzicami o tym, do czego może Ci być potrzebna
umiejętność czytania i pisania. (Uwaga dla Rodziców: proszę rozmowę
prowadzić tak, by uczeń wymienił różne sytuacje, w których umiejętność
czytania i pisania jest bardzo potrzebna, na przykład zrozumienie instrukcji,
napisanie podania itp. (dla Antka ważny może być egzamin na prawo jazdy); jak
zwykle,

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).
3. A teraz ułóż i zapisz pod datą kilka zdań o tym, o czym przed chwilą
rozmawiałeś: Dawid i Kuba piszą po 3 zdania, Antek, Klaudia i Sandra po 5
zdań. Sfotografuj kartkę i wyślij mi zdjęcie. Na dziś to wszystko.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu.
Przyrządy i przybory: kocyk, piłeczka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję!
Treść zajęć
Rozgrzewka: marsz w miejscu; krążenia RR w przód; krążenia RR w tył; krążenia RR
w bok – L i P; krążenia bioder; skrętoskłony.

Uwagi
RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.5 Leżenie tyłem piłka pod
Delikatnie ściśnij piłkę. Podnosimy biodra pośladkami. Naprzemienne
Ćw.1 Leżenie z piłką między kolanami.

z podłogi jednocześnie podnosząc ręce

wymachy nóg (nożyce pionowe).

( wytrzymujemy 3 sek.).

Ćw.2 Leżenie tyłem, rozłóż obie nogi

płasko na macie. Umieść piłkę pod prawą
nogą między łydką a kostką. Unieś nogę
w powietrze (wytrzymujemy 3 sek.). LN i

Ćw.6 Leżenie tyłem piłka pod
pośladkami. Unosimy do skosu
(wytrzymujemy 3 sek.).

PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
NN- nogi
RR - ręce

PN.
Wykonujemy 6-8
powtórzeń każdego
ćwiczenia.

Ćw.3 Leżenie tyłem z rękami i nogami w

powietrzu. Trzymaj piłkę między dłońmi.
Wykonuj nożyczki, obniżając nogi nad
podłogą. Podczas nożyc, ósemka piłki
między nogami.

Ćw.4 Leżenie tyłem piłka pod pośladkami.
Unosimy NN w górę. (wytrzymujemy 3 sek.).

Ćw.7 Leżenie tyłem piłka pod
pośladkami. Naprzemienne

wymachy nóg (nożyce poziome).

Religia:
TEMAT: W każdej chwili życia ufamy w pomoc Boga.
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie:
Uciszenie burzy
Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom
o dobrym Bogu i Jego królestwie. Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało,
starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków. Pewnego razu, kiedy byli
nad jeziorem i wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do swoich uczniów:
– Popłyńmy łodzią na drugi brzeg, aby odpocząć.
Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było tak
wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony, położył
się więc w łodzi i zasnął. Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne,
zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe. Uczniowie Jezusa bardzo
się przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa:
– Zbudź się! Ratuj nas, bo toniemy!
Jezus wstał i powiedział do burzy:
– Ucisz się!
I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na jeziorze nie było już wielkich fal. Jezus
powiedział do swoich uczniów:
– Dlaczego się boicie?
Uczniowie byli bardzo zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego
niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który może wszystko.
Zaśpiewajcie piosenkę:
https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma
żaden człowiek. Potrafi czynić nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno
wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko Bóg.
Zadanie:
W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie Panu Jezusowi za cuda, których dokonał
i wciąż dokonuje w naszym życiu.
Narysuj laurkę, którą podziękujesz swoim Rodzicom za cud życia.

Środa 21.04.2021
Temat ośrodka dziennego:

LITERY I SYLABY
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: CZYTAMY
SYLABAMI. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko piszą oczywiście ze
słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce).
2. Na następnej stronie są wyrazy i obrazki. Przeczytaj wyrazy. Pamiętaj, by
czytać sylaby W CAŁOŚCI. By Ci to ułatwić, zaznaczyłem je różnymi kolorami.
Potem połącz wyraz z odpowiednim obrazkiem. Przypominam – ZNASZ JUŻ
WSZYSTKIE LITERY! Nie powinno więc być żadnego problemu z czytaniem.
Stronę sfotografuj i wyślij do mnie.
Dziś, na rozgrzewkę, czytasz tylko wyrazy dwusylabowe, ale w kolejnych
dniach wyrazy będą dłuższe! (Uwaga dla Rodziców: bardzo proszę o to, by
uczniowie rzeczywiście zrozumieli wyrazy, które czytają, zanim połączą je
z obrazkiem; Kuba może mylić litery, więc trzeba mu przypominać, jaką literę
właśnie czyta – ale sylaby też ma czytać samodzielnie, w całości).
Na dziś to wszystko.

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

BUTY

FIGA

NOGA

KOZA

ŁAPA

NUTY

ZUPA

ROGI

SOWA

LODY

RAKI

FALA

WAGA

KOŁO

KAWA

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie doskonalą rzuty woreczkami do celu.
Chwyt woreczków rzucanych.
Przyrządy i przybory: woreczek, miska, piłeczka.
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 L i P.
Ćw.1 Rzut woreczka w górę. Dziecko w siadzie
skrzyżnym ( po turecku ). Rzuca worek w górę i
stara się złapać.
-jedna ręka – prawa ,lewa
-PR rzuca LR łapie
-przed złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3 razy)

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy.
Dziecko siedzi na krześle chwyta
stopą woreczek i stara się wycelować
w tarczę.
P.w. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga
Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę.
Dziecko w siadzie podpartym trzyma
woreczek stopą i stara się rzucić jak
najwyżej.

Ćw.2 Rzut woreczkiem nad sobą. Dziecko w
siadzie skrzyżnym RR w bok. W jednej trzyma
woreczek. Wykonuje rzut nad głową i stara się
złapać drugą ręką.

Ćwiczenie oddechowe
Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
dmuchając piłeczkę przed sobą.
Ćw.3 Rzut woreczka nogą i chwyt w dłonie.
Dziecko kładzie woreczek na stopie( od góry cz.
grzbietowa).Unosi nogę z woreczkiem i rzuca
woreczek w górę i stara się złapać go w dłonie.

Bibliografia: Owczarek S- Gimnastyka przedszkolaka.

Wykonujemy 6-10
powtórzeń każdego
ćwiczenia.

Religia:
Temat: Opowieść o miłosiernym Samarytaninie.
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu:
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza:
http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
Odpowiedz na pytania:
- Co spotkało człowieka w podróży?
- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
- Co każdy z nich zrobił?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli
hotelu, pielęgnował, dał dwa denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego
człowieka.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka,
zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej pomocy. Nie wystarczy patrzeć na
nieszczęście drugiego

i mu współczuć. Miłość trzeba okazywać czynami,

wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy
pomagać drugiemu człowiekowi.
Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym Samarytaninie:
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
Zadanie dla chętnych:
Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała.
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają
osobom potrzebującym, a szczególnie za służbę zdrowia, która naraża swoje
zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi.

Kółko plastyczne:
TEMAT: Owca - wyklejanka.
Potrzebne materiały: biała kartka papieru (jeżeli jest z bloku technicznego), nożyczki,
klej (najlepiej Magic), kredki lub mazaki, ołówek, popcorn a jeżeli to sprawia trudność
gazeta typu „Regionalna”, „Lubuska”.
Rodzicu przeczytaj informacje i polecenie:
Owce to gatunek zwierzęcia hodowlanego, które jako pierwsze zostało udomowione
przez człowieka. Z owiec uzyskujemy skórę, mięso, mleko i wełnę. Oprócz owiec
domowych są także owce dziko żyjące w górach, na stepach i terenach skalistych.
Oglądnij zdjęcia i opisz owce, nazwij kolory ich sierści. Czy wiesz, jak nazywa się
dziecko owcy?

Wydrukuj i wytnij zamieszczony poniżej wzór owcy, postaraj się jednak wycinać po
linii, połóż go na środku kartki z bloku technicznego i odrysuj. Ostrożnie posługuj się
nożyczkami. Jeżeli masz możliwości druku samodzielnie, tak jak potrafisz narysuj
owcę. Wyklej ją popcornem, a jeżeli nie masz kulkami z gazety. Aby rysunek był
pełniejszy domaluj trawę, kwiaty, tło.
Po wykonaniu pracy poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zdjęcia i prześlijcie je do
wychowawcy. Pamiętaj aby posprzątać po skończonej pracy.
Do rodziców Kuby: proszę pomóc synowi w wycięciu i naklejeniu owcy na kartkę lub
w narysowaniu jej, a także proszę przytrzymać kartkę w czasie klejenia lub przykleić
ją do stołu taśmą. Jeżeli popcorn jest niedostępny Kuba świetnie potrafi robić kulki
z gazety i przyklejać je.
A. Bujalska

Czwartek 22.04.2021
Temat ośrodka dziennego:

LITERY I SYLABY
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1 h

Zajęcia rozwijające kreatywność 5 h

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: LITERY
I SYLABY. (Uwaga dla Rodziców: uczniowie wszystko piszą oczywiście ze
słuchu, a Kuba według wzoru zapisanego na kartce).
2. Wybierz i zapisz pod datą po 3 wyrazy, zaczynające się na litery Ł, G, H, N
oraz F. To mogą być te wyrazy, które czytaliśmy je wczoraj, przedwczoraj albo
w poniedziałek. Ważne, aby je zapisać samodzielnie, bez patrzenia na karty
pracy z poprzednich dni. Sfotografuj kartkę i wyślij mi zdjęcie.
3. Na kolejnej stronie masz 4 obrazki, podpisane zdaniami. Ale w tych zdaniach
brakuje niektórych sylab! Powiedz, co widzisz na obrazkach, a potem czytaj
zdania

–

oczywiście,

czytaj

SYLABAMI

–

i

wpisz

brakujące

sylaby

w wykropkowane miejsca. Zrób zdjęcie tej strony i wyślij mi je.
4. Dwie strony dalej są dwa zadania z matematyki. Przeczytaj SYLABAMI tekst,
ułóż równanie, oblicz je – w pamięci albo na liczydle i zapisz całym zdaniem
odpowiedź. Zrób zdjęcie tej strony i wyślij mi je.
(Uwaga dla Rodziców: proszę dopilnować, by uczniowie naprawdę starali się
czytać całe sylaby – po to zaznaczyłem je różnymi kolorami. Proste sylaby,
zwłaszcza te dwuliterowe, uczniowie przeczytają samodzielnie, w dłuższych
i trudniejszych można im pomóc, ale MINIMALNIE! W wykropkowanych
miejscach uczniowie wpisują następujące liczby:
1 zadanie: Kuba 3 i 5, Dawid i Klaudia 4 i 9, Sandra 22 i 7, zaś Antek 52 i 60.
2 zadanie: Kuba 8 i 5, Dawid i Klaudia 16 i 10, Sandra 30 i 14, zaś Antek 95 i 12).

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

ADAM
ŁO….
RY....

JOLA
PI….
KA….

PAN
MY….
NO....

EWA
SO….
....PĘ

Karta do wydrukowania, wypełnienia i przesłania w formie fotografii

JOLA LUBI MALINY. WE WTOREK ZJADŁA …
MALINY, A W ŚRODĘ … . ILE MALIN ZJADŁA
W DWA DNI?
……..…….

………..….

……….….

Odpowiedź: ………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....….

W OGRÓDKU ROSŁO … NARCYZÓW. KAROL
ZERWAŁ … KWIATÓW. ILE NARCYZÓW ROŚNIE
TERAZ W OGRÓDKU?
……..…….

………..….

……….….

Odpowiedź: ………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....…

5. Na następnej stronie są wyrazy i obrazki. Przeczytaj wyrazy. Pamiętaj, by
czytać sylaby W CAŁOŚCI. By Ci to ułatwić, zaznaczyłem je różnymi kolorami.
Potem połącz wyraz z odpowiednim obrazkiem. Przypominam – ZNASZ JUŻ
WSZYSTKIE LITERY! Nie powinno więc być żadnego problemu z czytaniem.
Stronę sfotografuj i wyślij do mnie.
Dziś, tak jak zapowiadałem wczoraj, czytasz dłuższe wyrazy, złożone z trzech
sylab, ale na pewno dasz radę. Co to za problem dla Ciebie? (Uwaga dla
Rodziców: bardzo proszę o to, by uczniowie rzeczywiście zrozumieli wyrazy,
które czytają, zanim połączą je z obrazkiem; Kuba może mylić litery, więc
trzeba mu przypominać, jaką literę właśnie czyta – ale sylaby też ma czytać
samodzielnie, w całości).
6. Wybierz którąś z liter – obojętnie którą, taką, jaką lubisz i wykonaj jej
„portret”: narysuj albo namaluj dużą, kolorową literę i ładnie ją ozdób.
Na dziś to wszystko.

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

FASOLA

KOLANO

SALAMI

MALINA

PAJACE

ŁOPATA

SAŁATA

KOTARA

BARANY
SYRENA

BATONY
DYWANY

ROBAKI

LIZAKI
FIGURA

Piątek 23.04.2021
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. Na następnej stronie jest zadanie z czytania i pisania. Powiedz, co widzisz na
każdym obrazku, podziel ten wyraz na sylaby (możesz je wyklaskać, żeby było
łatwiej), a potem czytaj napis pod spodem i uzupełnij brakującą sylabę. Zrób
zdjęcie tej strony i wyślij mi je.
3. Dwie strony dalej są dwa zadania z matematyki. Przeczytaj SYLABAMI tekst,
ułóż równanie, oblicz je – w pamięci albo na liczydle i zapisz całym zdaniem
odpowiedź. Zrób zdjęcie tej strony i wyślij mi je.
(Uwaga dla Rodziców: proszę dopilnować, by uczniowie naprawdę starali się
czytać całe sylaby – po to zaznaczyłem je różnymi kolorami. Proste sylaby,
zwłaszcza te dwuliterowe, uczniowie przeczytają samodzielnie, w dłuższych
i trudniejszych można im pomóc, ale MINIMALNIE! W wykropkowanych
miejscach uczniowie wpisują następujące liczby:
1 zadanie: Kuba 7 i 5, Dawid i Klaudia 11 i 7, Sandra 19 i 9, zaś Antek 77 i 38.
2 zadanie: Kuba 6 i 5, Dawid i Klaudia 15 i 5, Sandra 28 i 13, zaś Antek 28 i 25).

Karta do wydrukowania, wypełnienia i przesłania w formie fotografii
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Karta do wydrukowania, wypełnienia i przesłania w formie fotografii

ROMEK ROBI BUKIET. ZERWAŁ … ZAWILCÓW I …
HIACYNTÓW. ILE KWIATÓW MA W BUKIECIE?
……..…….

………..….

……….….

Odpowiedź: ………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....….

MAGDALENA MA W KLASIE … KOLEŻANEK. ZA
KILKA DNI … KOLEŻANEK WYJEDZIE NA TURNUS.
ILE KOLEŻANEK ZOSTANIE W KLASIE?
……..…….

………..….

……….….

Odpowiedź: ………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....…

Strona do wydrukowania, do wypełnienia i do odesłania w formie fotografii
4. I ostatnie zadanie: wykonaj pracę pod tytułem „Abecadło”. Pokoloruj
różnymi barwami litery – nazywaj literę, którą właśnie kolorujesz - a potem
ozdób miejsca między literami, na przykład narysuj tam kwiatki albo motyle.

Wychowanie fizyczne:
TEMAT: Uczniowie wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Przyrządy i przybory: piłka, woreczki.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym
i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję!
Treść zajęć
Rozgrzewka: marsz w miejscu; 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. Unosimy
do góry LR i PR.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.4 Jw. Wykonujemy skręty tułowia
w prawo i lewo.

Ćw.5 Dziecko leży na piłce. Wyprost
RR w przód z woreczkami.(wytrzymać
3sek.)
Ćw.2 Jw. z woreczkami.

Ćw.3 Dziecko siedzi na piłce. Wznos RR
bokiem w górę (odwiedzenie) z
woreczkami - wytrzymujemy 3 sek.

Uwagi

Ćw. 6 Jw. RR w wyproście. Odwodzimy
RR – wytrzymujemy 3 sek.

Wykonujemy 8- 10
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 lub wklejenie do
zeszytu. Rodzicu odczytaj polecenie. Wspieraj, nie wyręczaj.
PONIEDZIAŁEK: Jakub , ŚRODA: Dawid, Sandra, Klaudia
Polecenie: Rodzicu przeczytaj polecenie swojemu dziecku.
Dorysuj drugą połowę do czterech obrazków. Zaznacz chmury od najmniejszej do
największej wpisując w środek liczby od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejsza
chmurę. Jakub, jeśli dorysowanie sprawia Ci problem wytnij i dopasuj odpowiedni
rysunek.

WTOREK: Jakub, CZWARTEK: Dawid, Sandra, Klaudia
Polecenie: Polecenie: Spójrz na plakat poniżej a następnie narysuj,
oszczędniej wykorzystuje wodę.

tam gdzie dziecko

Jakub B., Sandra B.
Logopedia:
Zadania Logopedyczne
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!

Antoni K.
Logopedia:

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 !

Sandra B.
Terapia Tomatisa:
Temat: Czytamy i wklejamy. Czynności.
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Można wyciąć lub wskazywać palcem obrazek
i pasującą nazwę czynności. Sandro, przeczytaj podpisy i wskaż właściwy obrazek.

Antoni K.
Terapia Tomatisa:
Temat: Porównujemy liczby
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Antoni, policz i wstaw odpowiedni znak.

Jakub B.
Terapia ruchowa:
Wtorek, Piątek Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad
ćwiczeń, które zostały umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch
podczas ćwiczenia prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń. ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE.
Rodzic/Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Zdjęcie/
Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 1) P.w. - Dziecko siedzi na
wózku lub krześle. Chwyć
poziomo kij. Wyprostuj się, głowę
ustaw w przedłużeniu tułowia,
złącz łopatki, napnij brzuch.
Ruch: Unieś kij w górę, do
wysokości barków. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy. Uwagi: Rodzic
prowadzi i wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 2) P.w.- Dziecko siedzi na
wózku lub krześle. Ustaw kij
pionowo opierając o podłogę.
Wyprostuj plecy, głowę ustaw
dokładnie w przedłużeniu tułowia.
Chwyć kij na wysokości barków.
Ruch: Dociśnij kij do podłogi
i utrzymaj tę pozycję przez ok. 4-6
sek. łopatki skieruj w dół.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi:
Rodzic
prowadzi
i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 3) P.w.- Dziecko siedzi na
wózku lub krześle, przedramiona
zgięte w stawach łokciowychłokcie oparte na stole, chwyt
oburącz kijka. Ruch: Prostowanie
i zginanie przedramion z kijkiem.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi:
Rodzic
prowadzi
i wspomaga ruch dziecka.

Zdjęcie/
Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 5) P.w.- Leżenie tyłem.
Nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Głowa wyciągnięta,
wzrok skierowany w górę. Ręce
wzdłuż
tułowia
leżą
na
podłodze. Ruch: Dociśnięcie
barków do podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi:
Rodzic
prowadzi
i wspomaga ruch dziecka.
Ćw. nr 6) P.w.- Leżenie tyłem.
Nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Ręce wyprostowane
leżą na podłodze wzdłuż
tułowia.
Ruch:
Uniesienie
głowy i barków nad podłogę –
wytrzymać 2-3 sek.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: W czasie ćwiczenia
łopatki powinny przylegać do
podłogi. Rodzic wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 7) P.w.- Leżenie tyłem.
Nogi ugięte, stopy oparte na
podłodze. Ręce wyprostowane
leżą na podłodze wzdłuż
tułowia. Ruch: Przesuwanie
barków po podłodze w stronę
bioder
i w stronę głowy,
a następnie pozostawienie ich
w
pozycji
maksymalnego
ściągnięcia w stronę bioder.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.

Ćw. nr 4) P.w.- Dziecko siedzi na
wózku lub krześle, na stole stoi
zapalona świeca. Ruch: Wdech
nosem, a następnie wydech ustami
ze zdmuchnięciem świeczki.
Powtórzenia: 4 razy.

Uwagi: W czasie ćwiczenia
łopatki powinny przylegać do
podłogi. Rodzic wspomaga ruch
dziecka.
Ćw. nr 8) P.w.- Dziecko siedzi
na wózku lub krześle. Na stole
naczynie z wodą. W wodzie
zanurzona
rurka.
Ruch:
Wdmuchiwanie powietrza do
wody przez rurkę.
Powtórzenia: 4 razy.

Źródło: 1. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.
2. Strona internetowa: www.cwiczeniarehabilitacyjne.pl

Środa Temat: Ćwiczenia relaksacyjno- rozluźniające.
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

1.

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć
zwinięty ręcznik, ręce i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno.
Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj cicho i spokojnie. Spróbuj
poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie powinno się
wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich
wdechów i wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi:
Ćwiczenie powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce
relaksacyjnej.
Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż powinno się wykonywać przy
ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej. Ruchy powtarzamy po kilka
razy.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod
stopy podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok
dziecka wygodnej dla siebie pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy
masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka
i przez chwilkę tak trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona w okolicy pośladków, lewą
masujemy plecy dziecka, rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając
szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do pośladków, przekładamy na wysokość
karku (tzw. „mała zjeżdżalnia”).

2.

3.

Czas

4-5
minut

4-5
minut

15-20
minut

3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", przesuwając się
stopniowo w kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na
wysokości karku. Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania,
suwając się od boku do boku pleców dziecka. Przy każdej zmianie kierunku
głaskania ręce nieznacznie przesuwają się w dół (do pośladków dziecka) tak,
że po kilkakrotnej zmianie ruchu, ręce rodzica znajdują się na pośladkach.
Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji
wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje
pięty. Druga ręka, ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez
pośladki do pięt i przekładamy na wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”).
Bibliografia:1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

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 dziewczynki, która zgubiła telefon. 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/łem”.
Przeczytaj opisy obrazków dając Klaudii wystarczająco czasu by wskazała, o który
obrazek wchodzi. Po przeczytaniu wszystkich opisów przejdźcie do etapu 3.
*Jeśli zadanie przebiega sprawnie, warto porozmawiać o przeżyciach emocjonalnych
bohaterki.
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 przypomnij, że gdy dzieje się coś złego, warto
zachować spokój i poprosić bliskich o pomoc.

Sandra B.
Zajęcia z pedagogiem:
Bardzo proszę o pomoc Sandrze w odczytaniu polecenia i wsparcie przy
wykonaniu zadania.

Sandra twoim zadaniem jest odgadnięcie emocji przedstawionych poniżej na
ilustracjach, wytnij obrazy z emocjami i przyklej we właściwe miejsce z nazwą
danej emocji.

Dawid D.
Neurologopedia:
TEMAT: Sylaby otwarte z głoską /Ł/ - czytanie. Różnicowanie sylab otwartych
z głoską L/Ł
Proszę pomóc Dawidowi.
Pewnej mamie urodziły się pięcioraczki. Każde z nich płakało i mama każdemu
dawała smoczek. Zadaniem Dawida jest pomoc mamie: dopasowanie smoczka do
dziecka (dziecko płacze ŁA – dostaje smoczek ŁA) i przeczytanie jak płaczą dzieci.
Proszę wyciąć oddzielnie sylaby z głoską Ł/L (po trzy w zestawie)
Zadaniem Dawida jest przeczytanie – jak płacze dziecko/jak śpiewa dziecku mama –
wg – dziecko ŁA ŁA ŁA/mama LA LA LA; dziecko ŁU ŁU ŁU/mama LU LU LU….itd.

