PONIEDZIAŁEK 12.04.2021
Witam rodziców, bardzo proszę o pomoc w realizacji materiału.
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Zaczynamy od ćw. kalendarzowych, określanie dnia tygodnia zaznaczenia aktualnej pogody. Oskar, Kuba zapisują,
Szymon, Adam i Armand zaznaczają element rysunku.

W naszym rysunkowym kalendarzu 12 kwietnia to Dzień kosmonauty i astronauty, zostań dzisiaj kosmonautą,
pokoloruj i dokończ rysunek

Dzisiaj również jest dzień czekolady zapisz jaką czekoladę lubisz najbardziej/smak/……………………………………….

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKATYWNOŚĆ
Zapisz temat- Adam, Kuba, Oskar samodzielnie, Szymon i Armand z pomocą
Temat: Ziemia trzecia planeta od słońca
Na trzeciej orbicie od słońca /linii/ narysowana jest Ziemia. Pokoloruj słonce na żółto, Ziemię na niebiesko i zielono,
podpisz planety wg.
Wzoru z poprzedniego tygodnia

Oglądnij film na You Tube ‘ Była sobie Ziemia, był sobie człowiek”
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

WYCHOWANIE FIZYCZNE p. I. Durska
Wychowanie fizyczne Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i nóg.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2min, krążenia ramion w przód i w tył, krążenia bioder, skrętoskłony.
Przybory: laska gimnastyczna lub kij.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń.
1.Pozycja stojąca, w odległości kroku od ściany.
Oprzyj ręce o ścianę. Następnie zegnij mocno ręce w
łokciach i zbliż ciało do ściany. Powoli wróć do
pozycji wyjściowej.

2.W klęku podpartym tyłem, unieś biodra wysoko
nad podłogę. Poruszaj się jak „rak”.

3.W klęku podpartym, unieś stopy, skrzyżuj nogi.
Opuść górną część ciała uginając ręce w łokciach.
Zgięte łokcie powinny utworzyć kąt prosty.
Następnie prostując ręce, powróć do klęku
podpartego.

4.W pozycji stojącej, w lekkim rozkroku wykonujemy
przysiad na całych stopach. Wracamy do pozycji
wyjściowej.

5.W pozycji stojącej w szerokim rozkroku
wykonujemy przysiad na całych stopach. Wracamy
do pozycji wyjściowej.

6.W leżeniu tyłem, kolana ugięte, stopy na podłodze,
wypychamy biodra w górę. Wracamy do pozycji
wyjściowej.

7.W pozycji stojącej na prawej nodze (opieramy rękę
o laskę lub kij) wykonujemy wymachy lewą nogą w
bok. Zmieniamy nogi.

Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę wdech nosem. Opuszczamy ramiona – wydech
ustami.

ZAJĘCIA ROZWIJAJÁCE KREATYWNOŚĆ- Muzyka p. J. Przyłucka

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
===============================================================================================

KOŁO ZAINTERESOWAŃ- technika p. Ł. Kubalewski
Temat: Łódki z plastikowych nakrętek
Łódeczki wykonane z nakrętek po butelkach. Wystarczy wyciąć trójkąt z pianki kreatywnej, przebić go i
przełożyć przez niego wykałaczkę. W ten sposób powstaje nam żagiel, który przymocowujemy do nakrętki
za pomocą kleju na ciepło, jeżeli nie posiadacie takiego kleju, można przymocować plasteliną. Piankę
kreatywną można zastąpić zwykłym kawałkiem folii wyciętej np. z jakiejś dobrej reklamówki.
Potrzebne będą:


pokrywki od słoików,



słomka,



klej na ciepło,



kreatywna pianka,



nożyczki

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie w wykonaniu tego zadania. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Łukasz Kubalewski

WTOREK 13.04.2021
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Ćwiczenia kalendarzowe utrwalenie nazw miesięcy, pór roku, omówienie aktualnej pogody.

Zadanie dla Adama, Armanda, Szymona

Zadanie dla Kuby i Oskara

Wytnijcie elementy i uzupełnijcie brakujące pola.

ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKATYWNOŚĆ
TEMAT: Ziemia
Zaznacz na schemacie Ziemię i pokoloruj ją, spróbuj nazwać inne planety, odczytaj zdanie „ Moja wiecznie
zapracowana mama jutro sama usmaży naleśniki” pierwsze litery wyrazów zaznaczone na czerwono to pierwsze
litery nazw planet. Oskar, Kuba, Adam nauczcie się zdania na pamięć i nazw planet

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ/ 2 lekcje/
Zadanie dla Armanda, Szymona, Adama- pokolorujcie kosmiczne mandale

Zadanie dla Oskara i Kuby- pokolorujcie mandale

Życzę miłego dnia M. Świerk
==============================================================================================
Wychowanie fizyczne p. I Durska
Temat: Zabawy doskonalące koordynację ruchową i czucie przestrzenne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu – 2 min.; Krążenia ramion w przód; Krążenia ramion w tył;
Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę; Skrętoskłony - po 5 razy na stronę.
Przybory: poduszki/woreczki

Ćwiczenia:
1.Pozycja stojąca. Głowa wyciągnięta w górę. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Poduszka/woreczek na głowie.

4.Pozycja stojąca. Poduszki na podłodze w jednej linii w
odległości ok. 30 cm od siebie.

Utrzymaj pozycję 5-10 sekund.

Maszeruj po poduszkach.

Trudniejsze warianty:

Warianty:

- ugięcie i wyprost nóg,

-marsz z wysokim
unoszeniem kolan

- marsz.
2.Klęk prosty na dwóch poduszkach. Głowa wyciągnięta w
górę. Ręce w „skrzydełka”. Woreczek lub trzecia poduszka na
głowie.

-marsz krokiem
dostawnym.
5.Pozycja stojąca obunóż na poduszce. Skłon w przód z
dotknięciem dłońmi podłogi.

Utrzymaj pozycję 5-10 sekund.
Uwaga:
Stopy znajdują się nad podłogą.

3.Pozycja stojąca na dwóch poduszkach. Głowa wyciągnięta
w górę. Ręce w „skrzydełka”.

6.Klęk prosty jednonóż na poduszce. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok.

Utrzymaj pozycję 5-10
sekund.
Trudniejszy wariant:
-ugnij i wyprostuj nogi

Ćwiczenie oddechowe: nadmuchiwanie balonika.

===============================================================================================

Logopedia p. J. Paruzel Jung
Zadanie dla Armanda T i Oskara J.
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!

ŚRODA 14.04.2021
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Witam, bardzo proszę o pomoc dzieciom w wykonaniu poleceń
Wspólnie przypominamy o porach roku, nazywamy je wymieniamy w kolejności, jeżeli w domu jest globus można
wspólnie się pobawić .

Określamy aktualną datę, pogodę, zaznaczamy to na rysunku

Policzcie, pokolorujcie, wpiszcie brakujące cyfry

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
TEMAT: ENERGIE ODNAWIALNE

Prąd, ciepo, które wykorzystujemy w domach możemy otrzymać z różnych źródeł/ pokolorujcie 4 żywioły wg. wzoru/

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ /2 lekcje/
Wykonaj wiatraczek wg. wzoru, pokoloruj wg własnego pomysłu, przymocuj wiatraczek do listewki za pomocą
korka i pineski.

Życzę miłego dnia M. Świerk
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.

=============================================================================

Rewalidacja indywidulna – Arletta Majda
Zadania dla – Armanda T.
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.

Zadania dla - Kuba P., Oskar J.
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

……………………………………………………………………………………
========================================================
Logopedia p. J. Paruzel Jung
Zadanie dla Adama i Szymona
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 !

Zadanie dla Kuby
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-zadania
opr.K.O
Armand T.
1. Rodzicu odczytaj dziecku polecenie.Nazwij obrazki, odczytaj
wyrazy, podziel je na sylaby i głoski. Czrwoną kredką zaznacz
samogłoski (A,E,O,I, U,Y)

SAŁATA

SA-ŁA -TA

S A Ł A T A

POMIDOR

PO-MI-DOR

P O M I D O R

OGÓREK

O-GÓ-REK

O G Ó R E K

ZADANIA DLA KUBY

1. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą.
PRZYKŁAD :JEDEN OGÓREK

KILKA OGÓRKÓW

JEDEN POMIDOR

KILKA ……………….

JEDNA RZODKIEWKA

KILKA …………………..

JEDNA SAŁATA

KILKA ………………………

2.Odczytaj zagadki, odgadnij je i zapisz do zeszytu.

WYROSŁA NA GRZĄDKACH
CZERWONA KULECZKA
CHOĆ TO SMAKOŁYCZEK
TO SZCZYPIE W JĘZYCZEK
……………………………..

SOCZYSTYCH , ZILONYCH
TUZIN MA SPÓDNICZEK
CHĘTNIE JĄ CHRUPIEMY
JA I MÓJ KRÓLICZEK
……………………………

Zadania dla Adama
p. Patryk Spasow
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Adama. W zadaniu znajdziesz opis
różnych sytuacji, symbolizujące je obrazki oraz koło emocji. Można potraktować koło emocji jak grę i nie
ograniczać się tylko do sytuacji z zadań. Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i
poinformować o trzech etapach zadania.
Etap 1. Pokaż dziecku koło emocji i wskaż odpowiednie emocje czytając emocje, które się na nim znajdują.
Komunikat do dziecka: „Zobacz, to jest koło emocji. Na nim będziesz mógł pokazać co czujesz w różnych
sytuacjach. Najpierw wytnij koło i te sytuacje, potem użyjemy ich do gry”.
Etap 2. Czytaj powoli dziecku sytuacje pokazując symbolizujące je obrazki. Adam ma za zadanie pokazać
co czuje w tej sytuacji oraz zrobić taką samą minę jak na symbolu, który pokazał. Jeśli nie będzie pewien
odpowiedzi, można zadać mu pomocnicze pytania.
Komunikat do dziecka: „Teraz opowiem o różnych sytuacjach, a Ty pokaż mi palcem, którą emocję czujesz
gdy w nich jesteś. Pamiętaj żeby też zrobić taką samą minę jak na obrazku!”.
Etap 3. Naklejcie obrazki z opisem na kartkę. Jeśli użyliście własnych doświadczeń możecie je dopisać.
Komunikat do dziecka: „Teraz przykleimy wszystko na kartkę”.
Koło emocji:

Sytuacje.

Szymon Sz.
14.04.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Święta – Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku. Szymonie, wskaż obrazki, które związane są ze świętami wielkanocnymi, a
które z Bożym Narodzeniem. Pamiętaj, że Wielkanoc obchodzimy wiosną, a Boże Narodzenie zimą. Opowiedz, co
robią dzieci i ich rodzice.

CZWARTEK 15.04.2021
Wychowanie fizyczne.
Temat: Zabawy doskonalące koordynację ruchową i czucie przestrzenne.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu – 2 min.; Krążenia ramion w przód; Krążenia ramion w tył;
Krążenia bioder - 10 razy w prawą i 10 w lewą stronę; Skrętoskłony - po 5 razy na stronę.
Przybory: poduszki/woreczki

Ćwiczenia:
1.Pozycja stojąca. Głowa wyciągnięta w górę. Ręce w pozycji
„skrzydełek”. Poduszka/woreczek na głowie.
Utrzymaj pozycję 510 sekund.
Trudniejsze warianty:
- ugięcie i wyprost
nóg,
- marsz.
2.Klęk prosty na dwóch
poduszkach. Głowa wyciągnięta w
górę. Ręce w „skrzydełka”. Woreczek lub trzecia poduszka na
głowie.

5.Pozycja stojąca. Poduszki na podłodze w jednej linii w
odległości ok. 30 cm od siebie.
Maszeruj po
poduszkach.
Warianty:
-marsz z wysokim
unoszeniem kolan
-marsz krokiem
dostawnym.
6.Pozycja stojąca obunóż na poduszce. Skłon w przód z
dotknięciem dłońmi podłogi.

Utrzymaj pozycję 5-10 sekund.
Uwaga:
Stopy znajdują się nad
podłogą.

3.Pozycja stojąca na dwóch poduszkach. Głowa wyciągnięta w
górę. Ręce w „skrzydełka”.

7.Klęk prosty jednonóż na poduszce. Ręce wyprostowane,
wyciągnięte w bok.

Utrzymaj pozycję 5-10 sekund.
Trudniejszy wariant:
-ugnij i wyprostuj nogi

Ćwiczenie oddechowe: nadmuchiwanie balonika.
4.Ćwiczenie jw. na jednej poduszce

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – MUZYKA
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 przyjacielakonika (kląskanie). Cześć koniku!’ - zawołał Miś i uśmiechnął się (szeroki uśmiech). Witaj misiu (iiihaaiiihaa) – 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.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
TEMAT: ZACHOWUJEMY SIĘ EKOLOGICZNIE
Witam, zaczynamy dzień od ćw. kalendarzowych/ zaznaczanie daty, określanie i zaznaczanie aktualnej
pogody/pokoloruj elementy.

Zadanie dla Oskara- wykonaj działania i pokoloruj - 12=> biały, 32=>żółty, 16=>czerwony, 36=> szary, 18=>zielony,
40=>granatowy, 24=>jasno niebieski,
45=>niebieski

Zadanie dla Adama i Kuby- policz i pokoloruj wg. wyników- 15,14, 12- cielisty lub różowy, 11- pomarańczowy
16,13- żółty, 8- żółty, 6,7- zielony

Zadanie dla Szymona

II

zadanie dla Armanda

Kuba, Oskar , Adam czytają głośno sami, bardzo proszę o przeczytanie przez rodziców Armandowi i Szymonowi

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ/2 lekcje/
Potrzebne materiały: gazety, klej Magik wymieszany z małą ilością wody, farby, pędzle. Jeżeli masz możliwość to
kontynenty wydrukuj i wytnij, przyklej.

Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia M. Świerk

Religia
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.
Oskar J.
15.04.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Domino matematyczne
Oskarze, wytnij kartoniki, oblicz równania i ułóż poprawnie domino.

REWALIDACJA p. A. MAJDA
Zadanie dla Oskara i Kuby

Podziel wyrazy na sylaby, głoski, litery. Uzupełnij tabelkę.
wyraz
rozpoczęcie

sylaba

głoska

litera

szkolnego
roku
nowego
tornister
pędzelki
zeszyty
Zadanie 3.
Wpisz w okienko brakujące litery b lub d. Pokoloruj na czerwono samogłoski
( jeśli nie pamiętasz, które litery to samogłoski, sprawdź w internecie).

ce…ula, kroko…yl,

…ym,

… ama, pomi…or

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

REWALIDACJA p. K. ONUCHOWSKA
Zadania dla Kuby

1. Z podanych wyrazów utwórz liczbę mnogą.
PRZYKŁAD: JEDEN OGÓREK

KILKA OGÓRKÓW

JEDEN POMIDOR

KILKA ……………….

JEDNA RZODKIEWKA

KILKA …………………..

JEDNA SAŁATA

KILKA ………………………

2.Odczytaj zagadki , odgadnij je i zapisz do zeszytu .

WYROSŁA NA GRZĄDKACH
CZERWONA KULECZKA
CHOĆ TO SMAKOŁYCZEK
TO SZCZYPIE W JĘZYCZEK
……………………………..

SOCZYSTYCH, ZIELONYCH
TUZIN MA SPÓDNICZEK
CHĘTNIE JĄ CHRUPIEMY
JA I MÓJ KRÓLICZEK
………………………………….

ZADANIE DLA ARMANDA

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.
Popatrz na obrazek i pokaż.

SAŁATĘ

POMIDORA

OGÓRKA

RZODKIEWKĘ

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

SZCZYPIOR

PIĄTEK 16.04.2021
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
Dzień dobry zapraszam do wspólnego działania, tradycyjnie zaczynamy od ćw. kalendarzowych, określania aktualnej
pogody, zakolorowania symboli pogodowych

Zapisujemy dzisiejszy temat
TEMAT : SEGREGUJEMY ODPADY
Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać o segregacji odpadów, rodzice pomóżcie dzieciom prawidłowo
wykonać zadania.

Patrzymy na rodzaj odpadów umieszczony na kubku, następnie sprawdzamy, do którego pojemnika
powinien powędrować. Pokoloruj kubeczki wg. odpowiedniego koloru

Zaznacz strzałeczką do którego pojemnika wsadzisz pdpady

ZAKĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
Wydrukuj i zagraj

Kropki może wypełnić uczeń na różne sposoby, takie najbardziej typowe, to wyklejanie
plasteliną lub stemplowanie opuszkami palców zamoczonymi w farbie...ale możecie spróbować
zupełnie innej techniki...

=======================================================================================
Wychowanie fizyczne p. I. Durska
Temat: Pokonywanie zwinnościowego toru przeszkód.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka:
Bieg w miejscu 2 min.
Krążenia ramionami w przód i tył.
Krążenia biodrami.
Skrętoskłony.
Ćw. na
1. Dziecko wykonuje przeskoki. Szarfy (hulatorze
hopy) ustawione w odległości 20-30 cm
przeszkód

5.Dziecko chodzi na czworakach,
popychając piłkę głową.

4. Dziecko przechodzi po linii lub
sznurku stara się utrzymać równowagę.
2. Dziecko

wykonuje slalom na czworakach.

3. Dziecko siedzi na kocyku i odpycha się od
podłogi (3-4m)

5. Dziecko przechodzi pod laseczką
gimnastyczną (kijkiem).

6. Dziecko przeskakuje nad laseczką
4. Dziecko w podporze tyłem porusza się po
gimnastyczną (kijkiem).
pokoju, starając się utrzymać piłkę na brzuchu.

Dziecko
wykonuje 6-8
powtórzeń
każdego
ćwiczenia w 3
seriach.

Terapia ruchowa – CZWARTEK: Kuba P., Armand T. PIĄTEK: Oskar J.
TEMAT: Rzuty woreczkami do celu.
Przyrządy i przybory: woreczek, krążek, miska, piłeczka
Drodzy Rodzice proszę zapoznać się z zasadami ćwiczeń:
Przed ćwiczeniami należy przygotować pomieszczenie, sprzęt i ubiór. Ćwiczenia wykonuje dziecko zdrowe w
obecności rodziców lub opiekunów. Okresowo nie ćwiczy dziecko chore (gorączka, stany zapalne kości, stawów,
mięśni, skóry, stany bólowe), wznowienie ćwiczeń po chorobie powinien ustalić lekarz. Należy ćwiczyć systematycznie
w godzinach popołudniowych lub wieczornych przed posiłkiem albo po posiłku około 30-45min.Ćwiczenia należy
wykonywać przez około 20 – 30 min. W czasie ćwiczeń oddychać spokojnie, równomiernie. Ruchy należy wykonywać
dokładnie i powoli. Rodzic/Opiekun stara się korygować postawę dziecka podczas ćwiczeń oraz zapewnia
bezpieczeństwo.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń: Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Treść zajęć

Uwagi

Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – RR- ramiona
L i P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne
L- lewa strona
P- prawa strona

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Ćw.1 Rzuty 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 i zmiana
-przed złapaniem klaszcze w dłonie
(1,2,3 razy)

Ćw. 2 Podrzucanie woreczka na krążku
(talerz plastikowy). Dziecko w siadzie
skrzyżnym trzyma krążek w RR a na
nim woreczek. Podrzuca woreczek w
górę i stara się złapać na krążek

Ćw.3 Rzuty woreczka do miseczki.
Odległość 2-3 metrów
Jedna ręka – na zmianę - prawa ,lewa

Ćw.4 Rzuty woreczkiem do tarczy.
Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą
woreczek i stara się wycelować w tarczę

Bibliografia: Owczarek S.- Gimnastyka przedszkolaka

Ćw.5 Rzut woreczkiem w górę.
Dziecko w siadzie podpartym trzyma
woreczek stopa i stara się rzucić jak
najwyżej.

Ćw.6 Podrzut woreczka głową. Dziecko
stoi z woreczkiem na głowie. Wykonuje
wyskok w górę i stara się złapać
zrzucony woreczek w ręce. (można
ustawić miseczkę i trafiać do miski)

Ćwiczenie oddechowe.
Dmuchanie piórka .Dziecko trzyma
piórko w dłoniach. Silnie zaczyna
dmuchać na piórko ,aby to utrzymywało
się jak najdłużej w powietrzu.

Pw. – pozycja
wyjściowa
PR –prawa ręka
LR-lewa ręka
LN – lewa noga
PN - prawa noga

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

