
Proponowane zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych od 27 do 30 kwietnia. 

Poniedziałek 27 kwietnia  

Zad 1 

Zaczynamy nowy tydzień z zapoznaniem się z zasadami korzystania z książek . 

https://www.youtube.com/watch?v=b-1b7FyWx20 

 

 

Zad 2  

 

Odpowiedz na pytania : 

- Ile jest wszystkich książek ? 

- Jakiego koloru są książki ?  

- Czy są grube czy cienkie ? 

 

Zad 3  

Zaprojektuj okładkę dla swojej książki . 

(Użyj do tego ulubionych kolorów ) 

https://www.youtube.com/watch?v=b-1b7FyWx20


 

Zabawa dla chętnych . 

Nie upuść piłki – zabawa SI 

 Ta zabawa polega na tym .że – dziecko musi się skupić na twarzy innej osoby, 
próbując jednocześnie utrzymać równowagę tak, by piłka nie spadła. Piłka dostarcza 
dodatkowych bodźców w obszarze czaszkowym, dzięki czemu pobudza układ 
nerwowy i pomaga dziecku w skoncentrowaniu się. 

Rekwizyty: 

 Piłka z wypustkami,  

Sposób zabawy: 

 Dziecko kładzie piłkę na głowie, a prowadzący zaczyna robić miny, które 
podopieczny ma naśladować. 

 W trakcie zabawy dziecko musi utrzymać równowagę tak, by piłka nie spadła 
na podłogę. 

Celem zabawy jest: 

 Równowaga – utrzymanie piłki na głowie podczas ćwiczenia mimiki wymaga 
dodatkowej uwagi poświęconej ciału. 

 Integracja międzyludzka i rozwój społeczny – podczas tej zabawy dziecko 
próbuje rozpoznawać i naśladować różne wyrazy twarzy, przez co musi 
zwrócić uwagę na inną osobę. 

 Podzielna uwaga – dziecko musi dzielić uwagę między dwa różne zadania. 

 

Wtorek 28 kwietnia . 

Zad 1 



 

 

 
 

Zad 2  

Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi Wędrujemy po lesie. 

Dziecko ilustruje ruchem opowiadanie, które czyta rodzic. Dziecko powtarza słowa 

dźwiękonaśladowcze.  

Pewnego pięknego jesiennego dnia chłopiec razem ze swoją mamą wybrał się na wycieczkę 

do lasu. Liście pod ich stopami szeleściły na przemian: cicho i głośno (chłopiec mówi: szur, 

szur, szur). Drzewa szumiały na wietrze (szuuuuu, szuuuu, szuuuu) i ich konary chwiały się 

w różne strony. Kolorowe liście odrywały się od gałęzi i tańczyły poruszane podmuchami 

wiatru. Chłopiec podał rękę mamie i podskakiwał pomiędzy listkami, śmiejąc się wesoło 

(śmieje się: ha, ha, ha, hi, hi, hi). Nagle wiatr powiał mocniej i strącił na głowe chłopca 

orzechy z leszczyny i sosnowe szyszki. Było to dosyć bolesne. Chłopiec głośno krzyczał (aj, 

aj, ajjajaj!) i chował głowę, zakrywając je rękami. Szyszki turlały się po trawie, a potem 

zastygały bez ruchu w miękkim mchu. W oddali słychać było dziwne stukanie (stuk-puk, 

stuk-puk)  



Zad 3 

Pobawmy się znakami +- 

Wstaw odpowiednie znaki w okienku 

 

 

Zabawa dla chętnych  

W tej klasycznej zabawie dziecko zajmuje się tym, co sprawia przyjemność wszystkim – szukaniem skarbów 

,zabawa mana celu: 

 Stymulację dotykową. 

 Zmniejszenie nadwrażliwości dotykowej. 

Potrzebne przedmioty: 

 Ryż lub inne suche ziarna, np. fasola, karma dla ptaków, kukurydza. 

 Wiaderko lub inny pojemnik średniej wielkości. 

 Małe zabawki lub inne przedmioty: samochodziki, figurki, smakołyki w papierkach, grzebienie, 
piłeczki, piłeczki pingpongowe itp. 

Przygotowanie 

 Napełnij pojemnik ryżem lub innymi ziarnami. Użyj szerokiego pojemnika, który pozwoli 
dziecku kopać w ryżu bez rozsypywania ziaren po podłodze, np. miski albo pudełka. 

Jak się bawić 

Możesz zakopać przedmioty w ryżu lub zostawić to zadanie swojemu dziecku.. Kiedy skarby są już 
ukryte, powiedz dziecku mama zakopała coś w ryżu. Czy uda ci się znaleźć skarb? Samochodzik!  
Pozwól dziecku pobawić się chwilę znalezioną zabawką, zanim powiesz: „Teraz twoja kolej na 
zakopanie skarbu 

 



Środa 29 Kwietnia  

Zad 1  

Dziś Proponuje bajki edukacyjne, które wspierają rozwój emocjonalny i społeczny 

dzieci. Pomagają one najmłodszym wyjaśniać i przezwyciężać: nieśmiałość, złość, 

trudności w dzieleniu się, pogodzenie się z porażką. Dzięki mądrym radom każdy z 

bohaterów bajki znajduje receptę na swoje kłopoty, a morał jest nauką dla wszystkich 

czytelników. 

  

Mądra bajka do słuchania pt.  ,,Sroczka migotka”. 

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

  

Mądra bajka do słuchania pt. ,,Lisek Niedbaluszek” 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyi1iP_r388 

  

Mądra bajka do słuchania ,,Kotałek Nieśmiałek” 

https://www.youtube.com/watch?v=9G9di4KCW8o&t=48s 

  

Bajka pomagajka o bałaganie i sprzątaniu 

https://bajki-zasypianki.pl/bajka-sprzatanie-balagan/ 

  

Zad 2 

Dopasuj odpowiednie przyimki do obrazka. 

 

Zad 3 

https://www.youtube.com/watch?v=b_kDURNjqjI
https://www.youtube.com/watch?v=Tyi1iP_r388
https://www.youtube.com/watch?v=9G9di4KCW8o&t=48s
https://bajki-zasypianki.pl/bajka-sprzatanie-balagan/


 Zabawa - Pisanie po plecach 

Zabawa „Pisanie po plecach” wykorzystuje inne „kanały” przez które wiedza może się 

przedostać. Są to tzw. trójwymiarowe aktywności skupione na przedmiotach i ciele dziecka.. 

Dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej najlepiej 

przyswajają wiadomości w otoczeniu trójwymiarowym, co z kolei tworzy podstawy do nauki 

w dwu- i jednowymiarowym świecie. 

Rekwizyty: 

 Przybory do pisania 
 Kartka papieru lub mała tablica do pisania 

Sposób zabawy: 

 Na kartce lub tablicy napisz imię dziecka i pokaż mu je. 
 Zacznij dotykać pleców dziecka takim ruchem, jakbyś ścierał tablicę. Mocno naciskaj. 
 Narysuj palcem linię, by zaznaczyć, że góra strony znajduje się pod szyją dziecka, a dół 

– w dole pleców. 
 Napisz palcem wybraną literę z imienia dziecka. Pisząc, mocno naciskaj. 
 Zanim napiszesz nową literę, ponownie wykonaj ruch ścierania. 

Celem  zabawy jest 

 Pamięć ruchowa (kształt liter) – zwiększanie pamięci ruchowej w zakresie kształtu 
liter dzięki dotykowi zmniejsza wykorzystanie systemu wzrokowo-motorycznego i 
zwiększa umiejętność pisania. 

 Odwrażliwianie na dotyk – zabawa ta łączy delikatne muskanie z mocnym uciskiem, 
dzięki czemu dziecko nadwrażliwe zaczyna tolerować dotyk. 

 

Czwartek 30 kwietnia  

Zad 1 

 



 

Zad 2  

Lubię czytać   

 

Zad 3  

Zaprojektuj zakładkę do książki . 

Może być tak : 

 

Możesz skorzystać z podpowiedzi  



https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw 

Zabawa w kapsle  

Tę zabawę łatwo przeprowadzić – potrzebne są tylko kapsle. Bawiąc się dziecko ćwiczy małą 

motorykę. 

Cele zabawy 

 Koncentrowanie wzroku 
 Koordynacja oko -ręka 
 Kontrolowanie małej motoryki 

Potrzebne przedmioty 

Kapsle (ewentualnie monety lub żetony). 

Przygotowanie 

Niech  dziecko usiądzie naprzeciw mamy lub taty ,lub drugiej osoby 

Jak się bawić 

Daj dziecku kapsel . Pokaż mu, jak przemieszczać kapsle po stole, pstrykając w nie 
palcem wskazującym i kciukiem. Można też popychać je samym palcem 
wskazującym lub jedną stroną kciuka. Wszystkie metody są dozwolone. 

Miłego odpoczynku 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWqouU5BYw

