
Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych od 01 

do 05 czerwca 

Poniedziałek 0.1 Czerwiec  

DZIEŃ DZIECKA !!! Nie ma zajęć edukacyjnych :)  

Przypominamy wszystkim: 

 

 

Propozycja zabaw do wykorzystania tego pięknego dnia. 

Dotykowe pudełko 

Weź plastikowy pojemnik, poszewkę na poduszkę lub pudełko po butach i umieść wewnątrz 

różne przedmioty, po czym poproś dziecko, aby włożyło do środka rękę i spróbowało 

odgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka. 

Sensoryczny kubełek 

Napełnij duży plastikowy kubełek ryżem, makaronem, płatkami kukurydzianymi, prażoną 

kukurydzą, piaskiem, wodą, nasionami itp. Następnie umieść w środku kilka różnych 



przedmiotów. Poproś dziecko, aby zanurzyło dłonie w pojemniku i postarało się znaleźć 

przedmioty. Spróbuj napełnić kubełek czymś ciepłym, zimnym, szorstkim, gładkim itp. 

Ubranka 

Zawsze miej pod ręką pudło z używanymi ubraniami. Wybieraj stroje o różnych 

powierzchniach (gładkie, puszyste, szorstkie itp.). 

Malowanie palcami 

Używaj specjalnej farby do malowania palcami i mieszaj ja z innymi materiałami, np. ryżem, 

piaskiem, nasionami czy prażoną kukurydzą, aby uzyskiwać nowe doznania 

dotykowe. Możesz też stworzyć własną farbę z pianki do golenia, sosu, czy galaretki. 

Wspólne gotowanie 

Umożliwiaj dziecku kontakt ze wszystkim, co można mieszać lub ugniatać, np. różnego 

rodzaju ciastem. 

Pokarmy 

Zachęcaj dziecko do próbowania nowych pokarmów o różnych smakach i konsystencji. 

Ćwiczenia 

Skakanie na piłce 

Podaruj dziecku dużą nadmuchiwana piłkę, na której malec będzie mógł usiąść i skakać. 

Bawcie się tak na trawie lub dywanie.  

Wtorek 0.2 Czerwiec  

Zad 1.  

Na początek wysłuchajcie piosenki  



 https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

- O czym jest ta piosenka ? (Rozmowa z rodzicem  na temat wysłuchanej piosenki) 

Zad 2  

Wykonaj polecenie . 

 

 

 

Zad 3  

Wykonaj czapeczkę . 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


 

Środa 03 czerwiec 

Zad 1 Wysłuchaj opowiadania . 

https://youtu.be/zl_dYe03Yx0  

Zad 2 

Prawa dziecka na całym świecie są takie same . 

https://youtu.be/zl_dYe03Yx0


 

Zad 3. 

Policz ile dzieci widzisz na obrazku .Czy potrafisz odróżnić chłopców od dziewczynek jeśli tak 

to ilu jest chłopców a ile dziewczynek ? 



 

Zad 4 

Ćwiczenia matematyczne  

Ile widzisz przedmiotów ? Zaznacz odpowiednią cyfrę. 

 

 



 

Czwartek 04 

Zad 1  

Wysłuchaj piosenki  i powiedz o czym jest ta piosenka. 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8 

zad 2 

Na dużej kartce  namaluj swoje marzenie.(wykorzystaj różne kolory farb) 

 

 

Zad 3  

Poproś mamę o zakup kilku balonów. 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8


Napompujcie je i wypuście  wysoko w niebo. 

 

Piątek 05 czerwiec. 

Dziś zapoznam was z zabawami z różnych stron świata: 

 

PAKISTAN  

 Rangoli  

 

 
 

Ta egzotyczna zabawa polega na tworzeniu barwnych kompozycji-obrazów na 

ziemi lub asfalcie. Narysujcie dowolny kształt lub wzór, łatwy do wypełniania. 

Może to być np. jakiś duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. Teraz należy 

„pokolorować” obraz barwnymi i niezwykłymi „wypełniaczami”: trawą, 

kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami itp. Gdy maluchy zrobią taki piękny 

obraz, pstryknij mu zdjęcie! 

W rangoli można bawić się też zimą - rozłóż na podłodze duże arkusze 

papieru! 

 

  GRECJA 



 

 - Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy! 

Oczywiście po grecku tytuł tej gry brzmi zupełnie inaczej, jednak ponieważ w Polsce 

popularna jest pod taką nazwą, to ją wykorzystajmy. Polecamy ten podwórkowy hicior, bo 

jego zasady są proste, a frajdy z zabawy mnóstwo! W grze uczestniczy minimum trójka 

dzieci. Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga 

patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga 

odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto zaś pierwszy 

dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

 

  

 

AUSTRALIA  

 

Kwadraty  

Zręcznościowa gra dla czterech uczestników, do której potrzebna jest piłka. Oto jej zasady: 

dorosły rysuje na ziemi (nie może to być wysoka trawa) spore kwadratowe pole i dzieli je na 

cztery równe części. Każdy z powstałych kwadratów musi mieć wielkość co najmniej 2x2 m. 

Gracze kolejno zajmują jedno takie pole – to ich „królestwa”. Dzieciaki podają sobie piłkę (ale 

tylko nogami lub ręką, nie wolno jej łapać!), odbijając ją do sąsiada. Zanim zostanie odbita, 

może dotknąć ziemi na kwadracie danego gracza tylko jeden raz. Jeśli zawodnik nie zdoła 

piłki po takim trafieniu w jego pole wybić, odpada. Wygrywa grę ten z malców, który 

zostanie na polu ostatni. Nazywa się go „królem kwadratów”. 

 

HISZPANIA  

  



 

Przeciąganie liny 

 

Do zabawy wystarczą mocna lina lub gruby sznurek oraz nieduża chustka z materiału (np. 

bandanka). Chusteczkę zawiąż na supeł na samym środku liny. Podziel dzieci na dwie grupy 

(zawodników musi być co najmniej dwóch i najlepiej – parzysta liczba). Na ziemi narysuj linię. 

Każda z grup ma stanąć gęsiego po jej dwóch stronach, w odległości około dwóch kroków. Na 

twoje hasło „start” dzieciaki zaczynają ciągnąć linę, każda drużyna w swoją stronę. 

Wygrywają ci zawodnicy, którzy przeciągną chustkę na swoją stronę, za wytyczoną linię, np. 

o dwa kroki. Pamiętaj o nagrodach 

 

STANY ZJEDNOCZONE  

 

Podchody 

Za praojców tej zabawy uważa się powszechnie północnoamerykańskich Indian. 

Dzieciom sprawia ona największą frajdę wtedy, gdy rozgrywa się w lesie. Podchody 

polegają na tym, że ich uczestnicy dzielą się na dwie grupy (musi więc brać w nich 

udział więcej niż jeden dorosły) i jedna grupa dzieciaków wychodzi w teren wcześniej 

o jakieś pół godziny, po czym „ucieka”, zostawiając po drodze strzałki, ślady i 

zadania do rozwiązania (listy) dla przeciwników, czyli drugiej grupy, która musi ją 

dogonić 

Dodatkowo 

Jeśli masz ochotę możesz wykonać flagę wybranego kraju.. 

J 

JJE 

 


