
Propozycja zajęć dodatkowych  dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 22 do 26.Czerwca 

Poniedziałek 22czerwca 

Zad. 1  

 

Narysuj na dużej kartce rysunek przedstawiający morze . 

Zad. 2  

Wykonaj polecenie : wybierz ubrania które noszą dziewczynki  



 

Wybierz ubrania które noszą chłopcy  



 

Zad. 3 

                 Poznaj prosty eksperyment, to zawsze niezawodny sposób na 
dłuższe zainteresowanie dziecka. Nic tak nie wpływa na wyobraźnię 
dzieci jak nauka prze zabawę i samodzielne odkrywanie świata. 



 

Przygotuj kilka pojemników  z wodą. Do każdego wlej kilka kropel 
barwnika i każdy pojemnik połącz długim paskiem gazy tak jak widzisz 
na obrazku  

Wtorek 23 czerwca 

Zad .1  

  

Napisz wyrazy : Góry, Las, Lato, Jezioro ,Słońce . W napisanych 
wyrazach zaznacz wielką literę .  

Zad .2  

Policz ile jest jabłek . Jakiego koloru są jabłka ? 



 

Policz ile jest misi. Jakiego koloru są misie ?  

  

Policz ile jest chłopców  

 

Narysuj wybrany obrazek  

Zad .3 

Kamienne opowieści 
 

Urlop, wypoczynek, zbieranie kamieni i doskonała zabawa. Niewiele 
trzeba, aby zamienić kreatywne i twórcze zabawy na powietrzu w 
niezwykłą kamienną opowieść. Narysuj  pisakiem na kamieniach obrazki 
które kojarzą ci się z latem. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/kamienne-opowiesci/


 

 

Środa 24 czerwca 

Zad. 1  

Wykonaj Zadanie . Powiedz  co jest do picia a co do jedzenia . 



 

Zad 2  

Obejrzyj dokładnie obrazki i odpowiedz na poniższe pytania .  



 

Zad. 3  

Balon, który nie pęka… 

             Do tej zabawy i eksperymentu potrzebujecie długą wykałaczkę, 
wodę oraz balon. Balon dmuchamy do średniej wielości, tak aby zostało 
jeszcze trochę rezerwy i zawiązujemy go. Następnie moczymy 
wykałaczkę w wodzie i delikatnie przebijamy za jej pomocą balon od 



dołu, gdzie wiązaliśmy balon do góry w miejscu, gdzie jest najwięcej 
gumy (takie najciemniejsze miejsce). Balon został przekłuty wykałaczką 
w miejscu najmniejszego naprężenia gumy (spód i wierzch) ale nie pękł, 
ponieważ w tych miejscach działa największa siła spójności cząsteczek, 
z których zbudowany jest balon.  

 

 

Czwartek 25 czerwca 

Zad. 1  

 

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego spędzania wakacji  



 

 

Zad 2  

 

 Mieszanie kolorów dla dzieci, to wspaniała propozycja na zabawę 

plastyczną. To wspaniała nauka przez zabawę . 



 Do zabawy potrzebujesz: waciki kosmetyczne najlepiej owalne.  Nasze 

kupiliśmy w markecie, ale są dostępne też w drogeriach i Rossmannie. 

Pipetę lub pędzle, wodę, farby lub barwniki np. spożywcze oraz kartkę 

papieru najlepiej A 

Strzelająca butelka 
               Wykonanie jest bardzo proste przecinamy butelkę na 
wysokości około 1/3 od góry, następnie naciągamy na gwint butelki 
balon, tak aby wystawał tylko taki dzyndzel. Następnie oklejamy taśmą 
brzeg przeciętej butelki, aby nie był taki ostry i ozdabiamy naszą, jak to 
dziecko mówi- strzelaczkę. Naboje do strzelania, aby były bezpieczne 
wykonałam z foli aluminiowej, ugniatając z dzieckiem  małe kulki.  

 

CUDOWNYCH WAKACJI !!!! 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/strzelajaca-butelka-gra-zrecznosciowa/

