
Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych od 20 do 24 kwietnia . 

 

Poniedziałek 20 Kwietnia  

Zaczynamy nowy tydzień  piosenką  

TP7Ihttps://youtu.be/1MZovZP 

Zad 1  

ZAPAMIĘTAJ! 

Przyjaciel przyrody : 

                 - nie łamie gałęzi, 

                 - nie depcze trawników w parku, na skwerze 

                 - nie śmieci  

                 - nie zrywa roślin, 

                 - nie zostawia odkręconych, kapiących  kranów,   

                 - gasi światło w pomieszczeniu z którego wychodzi 

Zad 2  

Wykonanie odznaki,  Przyjaciela przyrody. 

Dziecko wg. własnego pomysłu ozdabia wcześniej przygotowane koło 

tekturowe o średnicy 10 cm.   Wykonanie  za pomocą dziurkacza otworu, przez 

który dziecko przewleka kolorowy sznurek, następnie  wiąże go samodzielnie 

bądź przy pomocy rodzica. Tak wykonaną odznakę dziecko może zawiesić 

sobie na szyi. ( w zastępstwie dziurkacza i sznurka, można użyć igłę i nitki. 

  

https://youtu.be/1MZovZPTP7I


Zad 3 

„Korale z makaronu” ‒ przygotuj makaron, który ma otwór w środku, np. rurki (penne), 

sznurek oraz farby plakatowe, pędzelek i kubeczek z wodą. Poproś, aby dziecko pomalowało 

farbami makaron. Po wyschnięciu zachęć do nawleczenia makaronu na sznurek.  

Zabawa rozwija kreatywność dziecka oraz sprawność rąk. 

 

Wtorek 21 kwietnia  

Zad 1  

Wysłuchaj piosenki:  

https://youtu.be/w7KPUmVn2As 

Odpowiedz na pytania . 

1 Czy wszyscy mamy jednakową skórę ? 

2 Czy wszyscy mówimy tym samym językiem ? 

Zad 2  

„Dzielimy na sylaby”  - dziecko wyszukuje przedmioty z najbliższego otoczenia  i 

samodzielnie lub z pomocą rodzica dzieli rytmicznie( klaszcząc, tupiąc)  jego nazwę. Np. lal – 

ka, pił – ka,  wo – da , zie-mia , ku-la, śmie-ci itd. 

Zad 3  

„Kolorowe paluszki” ‒ przygotuj farby plakatowe, arkusz papieru i kubeczek z wodą. Poproś 

dziecko, aby namalowało obraz (np. wiosenne kwiaty, zwierzęta w zoo, swoje zabawki) bez 

pomocy pędzla – maczając palce w farbie i stemplując nimi kartkę. 

 Zabawa rozwija sprawność rąk dziecka i jego kreatywność. 

 

https://youtu.be/w7KPUmVn2As


 

 

 

Środa 22 Kwietnia 

Zad 1  

 

Dodatkowo policz ile jest butelek a ile odpadów papierowych  



 

Zad 2 

 

Odszukaj na obrazku wszystkie schowane cyfry i napisz je . 

Zad3 

„Tajemnicze stwory”  

‒ przygotuj niepotrzebne opakowania po dowolnych produktach, np. pudełka, kubeczki, 

tacki. Zachęć dziecko do zbudowania z nich stworków – łączenia, oklejania papierem 

kolorowym, paskami pociętych gazet. Można wykorzystać samodzielnie przygotowany klej z 

mąki . 

Czwartek 23 kwietnia   

Obejrzyj krótki film Skąd się bierze prąd ? 

https://youtu.be/LmpLrMs44VQ 

 Zad 1  

Wykonaj polecenie : 

-Ponumeruj kolejno żarówki  

-Trzecią żarówkę pomaluj na czerwoną a pierwszą na niebieską  

- Wskaż największą i najmniejszą żarówkę  



 

 

Zad 2 

Wszystko, co widzę 

 poproś dziecko, aby rozejrzało się po mieszkaniu  i wymieniło wszystkie przedmioty które 

działają przy pomocy prądu. 

 

Zad 3  

 

Narysuj i wyklej bibułą wybrane przez siebie urządzenie  

Piątek 24 kwietnia  

Zad 1 



 

Pokoloruj przy użyciu gąbki zieloną farbą znak recyklingu . 

Zad 2  

Wykonaj puzzle z gazety  

„Puzzle z gazety” – przygotuj stare czasopismo z ilustracjami, nożyczki, klej i kartki z bloku. 

Potnij wybraną stronę z czasopisma na części (liczba elementów zależy od możliwości 

dziecka), zachęć dziecko do ich złożenia i naklejenia całej ilustracji na kartce z bloku. Możesz 

ciąć kolejne strony w coraz bardziej skomplikowany sposób (pod względem liczby 

elementów i ich kształtu) 

Zabawa kształtuje spostrzegawczość i logiczne myślenie, dzięki czemu przygotowuje do nauki 

czytania. Naklejanie elementów ilustracji na kartce z bloku oraz samodzielnie cięcie ilustracji 

rozwija sprawność rąk, dzięki czemu rączki będą przygotowane do nauki  pisania  

Zad 3  

Zapoznaj się z z ćwiczeniami które usprawnią motorykę małą . 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/mala-motoryka/ 

 

Bawcie się dobrze i starannie wykonajcie pracę, a w czasie weekendu zadbajcie z rodzinką 

(rodzice lub dziadkowie) o jakąś roślinkę … kwiatek, drzewko, a może po prostu ograbcie 

swoje podwórko, żeby nie było na nim śmieci.    

  

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/mala-motoryka/

