
Proponowane zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych od 04 do 08 Maja. 

Poniedziałek  04 Maja  

Na miły początek tygodnia wysłuchajcie piosenki. 

https://youtu.be/plug6OIrxRM  

https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tp 

Zad 1  

Obejrzyj ilustracje i nazwij symbole narodowe . 

 

Zad 2  

Narysuj wybrany przez siebie symbol narodowy  

 

Zad 3 

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://www.superkid.pl/puzzle-online-polska-moja-ojczyzna-tp


 

Zad 4 (Dla chętnych ) 

Portrety rodzinne 

Usiądźcie naprzeciwko siebie niech każdy spróbuje narysować twarz drugiej osoby 
na kartce. 

 Wtorek 05 Maja  

Zad 1  

Posłuchajcie opowiadania W. Chotomskiej pt. „Wars i Sawa” ( czyta rodzic) 

Dawna, bardzo dawna temu, nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś dnia, 

gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę: „ Siedem fal mnie strzeże i siedem 

błyskawic. Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi”. Piosenkę śpiewała dziewczyna. A głos 

miała tak piękny , słodki i wdzięczny, że Wars nie zawahał się ani 

chwili:                                                                     

- Nie bój się niczego- zawołał. Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od 

brzegu, rozpętała się straszna burza. 



- Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 

- Porwę twoje sieci na strzępy!- ryczał wiatr.                                                                              

- Zatopimy łódź !- groziły fale. Ala Wars płynął tak szybko, że ani wiatr, ani fale, ani 

błyskawice nie mogły go dogonić. Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal 

ujrzał dumną postać: pół rybę , pół dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars , podpłynął 

bliżej, wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz. I nagle … Zmieniła się w piękną 

dziewczynę . 

– Na imię mam Sawa – powiedziała. 

– Teraz ty broń mnie , rzeki i miasta. A potem było jak w bajce : 

- Żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa. Rosło miasto nad Wisłą- dzielna, 

piękna Warszawa. Fale płyną jak dawniej…Wiatr powtarza piosenkę. 

– Jaki herb ma Warszawa? 

- Syrenkę!  

 

Odpowiedz na pytania  

- Gdzie mieszkał Wars? 

- Kto śpiewał piosenkę? 

-Jak miała na imię syrena ? Jak wyglądała?  

 

Zad 2  

Dopasuj nazwy do odpowiednich obrazków . 



 

Zad 3 



 

 

Przepisz samodzielnie powyższe zdanie . 

Ćwiczenie dla chętnych  

2  Dzieci uwielbiają magiczne sztuczki. W tej zabawie obserwują, jak coś pojawia się 
z niczego. Pamiętam jak w dzieciństwie malowaliśmy „ukryte kształty” a później 



porównywaliśmy efekty po nałożeniu tła. To zajmująca aktywność stymulująca wiele 
zmysłów jednocześnie… 

Cele 

 „Usprawnianie małej motoryki. 
 Koncentracja. 
 Zwiększenie zakresu uwagi. 
 Stymulacja wzrokowa i proprioceptywna. 
 Zwiększenie umiejętności językowych. 

Potrzebne przedmioty 

 Gruby biały papier,  
 Świeca. 
 Farby i pędzle lub buteleczki do napełniania farbą gąbkową końcówką. 

Przygotowanie 

 Za pomocą świeczki narysuj proste kształty na białym papierze. 

Jak się bawić 

. Poproś dziecko, żeby zamalowało swoje karty farbą. Wówczas pojawią się 
się na nich kształty. Niech nazwą je lub odgadną, co widzą.  

Środa 06 Maja 

Zad 1  

Obejrzyj obrazki i opowiedz czym się od siebie różnią . 

 

Zad 2  

Pokoloruj województwo w którym mieszkasz .Poproś rodzica o pomoc . 



 

Zad 3  

Wielu dzieciom autystycznym trudno jest reagować na swoje imię, wołać kogoś i witać się z 

innymi ludźmi. W tej zabawie ćwiczymy wspomniane umiejętności w mniej kłopotliwych 

okolicznościach 

Cele: 

 Rozpoznawanie imion. 
 Reakcja w kontekście społecznym. 
 Stymulacja słuchowa i wzrokowa. 
 Zwiększanie kompetencji językowej. 

Potrzebne przedmioty: 

 Duży karton, np. po pralce, lub duży kawałek materiału, np. zasłona. 

Przygotowanie: 

 Ustaw duży karton lub zawieś zasłonę, żeby oddzielić część pomieszczenia. 
Osoba dorosła powinna schować się za kartonem lub zasłoną, zanim do 
pokoju wejdzie dziecko. Niech ono i przynajmniej jeden dorosły siądą przodem 
do zasłony lub pudła. 

Jak się bawić: 

 Dorosły siedzący z dziećmi woła po imieniu dorosłego schowanego za 
kartonem lub zasłoną, melodyjnie modulując głos: Tata, gdzie jeeeeesteś?”. 
Tata wyłania się i mówi: „Tu jestem!”. Wszyscy śmieją się i klaszczą w dłonie, 
witając ją: „Cześć, Tata !. Przećwiczcie tę samą scenkę z kilkoma osobami. 



  

 

Czwartek 07 Maja  

Zad 1  

Połącz nazwy w odpowiednie miejsca  

 

Zad 2  

Rozwiąż zagadkę  

Płynie od gór do morza, 

przez Warszawę przepływa -     

to nasza najdłuższa rzeka. 

A jak się nazywa?  (Wisła) 

  

 

Zad 3  

Wyklej mapę Polski kawałkami Papieru . 



 

Zabawa dla chętnych  

Sposób zabawy  

 Przeczytaj lub opowiedz dziecku baśń, którą słyszało już kilka razy, ale 
przerwij ją tuż przed zakończeniem. 

 Poproś dziecko, by powiedziało, jak się kończy opowieść. Spytaj: „Jak to się 
kończy?”. 

 

 

 Piątek 08 Maja 

 Zad 1 

Wykonaj polecenia .  



 

Zad 2  

Wykonaj polecenia  

- Pokoloruj największą gwiazdę na niebieską a najmniejszą na żółtą . 

- Trzecią gwiazdę od lewej strony pomaluj na czerwono  

 

 

Zad 3 

Odgadywanie rzeczy po zapachu to prosta gra sensoryczna pozwalająca 
zwiększać wrażliwość węchową dzieci i dorosłych… 

Cele: 



 Rozpoznawanie i nazywanie zapachów. 
 Wrażenia sensoryczne – zapach. 

Materiały 

 Małe buteleczki, pudełeczka lub woreczki z rzeczami o charakterystycznym 
zapachu, np. mydełko, szampon, żel do kąpieli, lawenda, majeranek, herbata 
malinowa, mięta, bazylia, kawa, wanilia, oliwa, cynamon, oregano, cytryna, 
pomarańcza, cebula, czosnek, płatki róży, czekolada… 

 Chustka, opaska na oczy. 

Przebieg zabawy 

Zabawa polega na tym, aby dziecko z zawiązanymi oczami prawidłowo rozpoznało i 
nazwał powąchaną rzecz.  Dorosły -opiekun jest zaangażowany w zabawę – podaje 
do powąchania buteleczki/pudełka .  

Dla chętnych ; 

kolorowanka Polska2.jpg (61.88 KB) 

kolorowanka Polska.jpg (71.26 KB) 

 kolorowanka Polska 1.jpg (88.44 KB) 

dzieci-z-flagami.pdf (222.79 KB) 

 

http://zszppiatnica.szkolnastrona.pl/przedszkole/index.php?c=getfile&id=319
http://zszppiatnica.szkolnastrona.pl/przedszkole/index.php?c=getfile&id=318
http://zszppiatnica.szkolnastrona.pl/przedszkole/index.php?c=getfile&id=317
http://zszppiatnica.szkolnastrona.pl/przedszkole/index.php?c=getfile&id=283

