
Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych od 11 do 

15 Maja 

Poniedziałek 11 Maja 

Zad 1  

Na początątku spróbuj rozpoznać instrumenty muzyczne występujące w filmie  

https://youtu.be/f43qSH2Nq9w 

Zad 2  

Rozpoznaj i nazwij instrumenty muzyczne . 

 

Otocz niebieską pętlą instrument który słyszałeś . 

Zad 3 

Narysuj dowolny instrument i wyklej go plasteliną  

  

Zadanie dla chętnych : 

Cytrusowe piłki – zabawy sensoryczne 

https://youtu.be/f43qSH2Nq9w


W naszych kuchniach możemy znaleźć wiele „zabawek” doskonale nadających się do zabaw 

sensorycznych. Zaproponuj tę stymulująca wiele zmysłów zabawę, kiedy próbujesz 

przygotować posiłek. 

Potrzebne przedmioty  

 Kilka owoców cytrusowych, np. cytryna, pomarańcza, mandarynka, limonka czy 

grejpfrut 

 Wiadro 

 Papierowa torba 

Przygotowanie 

 Weź owoce i daj dziecku wiadro. 

 Umieść papierową torbę na podłodze tak, żeby jej otwór skierowany był w stronę 

dziecka. 

Co dziecko może zrobić z cytrusowymi piłkami 

Nazwać je Obejrzeć i zbadać w dłoniach różne cytrusowe „piłki”, żeby się z 

nimi zaznajomić. Rozpoznać je i podać nazwy, może z twoją 

pomocą. 

Poukładać Ułożyć je rozmiarami albo posegregować według kolorów. 

Policzyć Umieścić je w wiaderku. Policzyć owoce przed zabawą i po niej 

(żeby żadna „piłka” nie zniknęła gdzieś pod meblami). 

Odgadnąć Bez podglądania włożyć rękę do torby, złapać jeden z owoców i 

na podstawie wielkości, wagi, kształtu i może faktury skórki 

spróbować zgadnąć, czy dany cytrus to cytryna, pomarańcza, czy 

może grejpfrut. 

Turlać Usiąść na podłodze i wturlać owoce do papierowej torby. Albo 

położyć się brzuchem na ziemi i tak turlać owoce. Może też 

usiąść naprzeciwko drugiej osoby i wraz z nią turlać owoc do 

siebie nawzajem. Albo też spróbować wturlać piłeczkę do torby 

inną częścią ciała. 

 

Wtorek 12 Maja 

Zad 1  

Wysłuchaj piosenki  

https://youtu.be/_BBku3XKrdY  

- Ile nutek występuje w piosence ? 

-Jak nazywały się nutki ? 

Zad 2  

https://youtu.be/_BBku3XKrdY


 

Policz nutki i zaznacz nutkę która nie pasuje do pozostałych . 

Zad 3  

 

Ilu chłopców występuję w orkiestrze ? 

Zad dla chętnych  

Dotknij, poszukaj i przeliteruj – zabawa SI 

Ta zabawa jest kreatywną formą rozpoznawania kształtów liter, odnajdywania i 
układania z nich odpowiednich wyrazów. 

Cele: 

 Nauka literowania – podczas tej zabawy dziecko uczy się literować proste 
wyrazy. 

 Dopasowywanie obrazków do słów – dziecko rozpoczyna naukę czytania. 
 Bodźce dotykowe – szukanie liter w piasku dostarcza bodźców dotykowych. 
 Bodźce wzrokowe – dziecko musi szukać wzrokiem liter ukrytych w pokoju 

(jeśli wybierzesz tę opcję). 

Rekwizyty: 

 Małe litery magnetyczne. 
 Obrazki przedstawiające dobrze znane elementy rzeczywistości (kota, drzewo, 

dom itp.). 
 Tablica magnetyczna. 
 Piaskownica lub duży plastikowy pojemnik z fasolą, ryżem itp. 

Sposób zabawy  

 Wytnij obrazki przedstawiające psa, kota, świnię, drzewo, słońce itp. 
Przyczepiaj do tablicy po jednym obrazku. 

 Litery, które tworzą wyrazy nazywające obiekty przedstawione na obrazku, 
schowaj w piaskownicy (lub w pojemniku z ryżem czy fasolą) albo porozkładaj 
po pokoju. Jeśli wybierzesz ostatnią opcję litery muszą być widoczne. 



 Zadaniem dziecka jest znalezienie liter, a potem takie ich ułożenie, by powstał 
wyraz opisujący to, co widnieje na obrazku. 

 

Środa 12 Maja 

Zad 1  

Ćwiczenia w liczeniu  

  

  

 

Połącz odpowiednio koskę z gitarą . 

 

Pokoloruj odpowiednio kostkę . 

Wskaż których instrumentów jest więcej .  

 

 



 

Zadanie 2 

 Zabawa z wykorzystaniem rymowanki- powtarzanie jej podanym przez rodzica rodzajem 

głosu (cienkim, grubym, słabym, mocnym). 

Różne dźwięki są dokoła 

Raz coś stuka, raz coś woła. 

Nasze uszy ich słuchają, 

Coraz lepiej świat poznają. 

Zad 3 

Łapanie na leniwej ósemce – zabawa SI 

Dzieciom z zaburzeniami neurologicznymi często trudno połączyć informacje z dwóch lub 

trzech układów jednocześnie. Wykonanie tej czynności wymaga równoczesnego 

zintegrowania kilku systemów sensorycznych 

Cel: 

 Integracja zmysłu wzroku i równowagi – „chodzenie po ósemce przy jednoczesnym 

śledzeniu wzrokiem woreczków wymaga od dziecka równoczesnego przetwarzania i 

integracji bodźca wzrokowego oraz bodźca stymulującego zmysł równowagi. 

 Koordynacja ruchowa – łapanie woreczka wymaga koordynacji ruchowej oraz 

integracji zmysłów wzroku i równowagi. 

 Bodziec słuchowy i integracja słuchowa – jeśli włączasz muzykę, informacja 

słuchowa w połączeniu z informacją dla zmysłów równowagi i wzroku będzie jeszcze 

większym stopniu pobudzać układ nerwowy. 

Materiały: 

 Kreda do malowania po chodniku, kolorowa taśma do zabawy wewnątrz. 



 Woreczki z grochem lub kolorowe piłki. 

 Duży kosz. 

Miejsce: 

 Wszędzie, ale lepiej na zewnątrz. 

Sposób zabawy  

 Jeśli zabawa toczy się na zewnątrz, kolorową kredą narysuj na chodniku lub asfalcie ∞ 

leniwą ósemkę o długości około 3 metrów. 

 Najpierw dziecko chodzi po ósemce (upewnij się, że robi to dobrze, czyli przechodzi 

przez środek na drugą pętlę). 

 Gdy dziecko nauczy się już poruszać po ósemce, niech chodząc, patrzy cały czas na 

ciebie, a w rekach trzyma kosz. Zacznij rzucać w jego kierunku woreczkami, a 

dziecko niech łapie je do kosza 

Czwartek 14 Maja  

Zad 1  

https://youtu.be/0REhoi5Hu0U 

Wysłuchaj piosenki i naucz się jej śpiewać z pokazywaniem . 

Zad 2 

 

Spróbuj namalować czarną farbą klucz wiolinowy . 

Zad 3  

Podzielcie na sylaby i  głoski wyrazy: muzyka, muzyk, orkiestra, piosenka, płyta, utwór. 

 

 Zadanie dla chętnych 

„Co pływa, co tonie” – przygotuj miskę z wodą oraz różne przedmioty, które można do niej 

wrzucić, np. nakrętkę, kulkę z plasteliny, kamień, klucz, patyk, plastikową figurkę, korek, 

gumową zabawkę, metalowy samochodzik, kapsel, kawałek folii, monetę itp. Poproś dziecko, 

aby wrzucało kolejno przedmioty do wody i obserwowało, czy przedmiot tonie, czy unosi się 

https://youtu.be/0REhoi5Hu0U


na powierzchni. Na koniec poproś, aby dziecko narysowało swoje obserwacje na dwóch 

kartkach. Zabawa jest zachęta do samodzielnego eksperymentowania, stawiania hipotez i ich 

weryfikowania. 

Piątek 15 Maja  

Zad 1  

Dbaj o słuch ! 

-Unikaj hałasu! 

-Zapewnij ciepło swoim uszom! 

-Lecz infekcje! 

-Dbaj o higienę! 

-Wprowadź ciszę do swojego domu! 

-Pamiętaj o badaniach kontrolnych! 

  

Zad 2  

  
 

 

Wskaż za pomocą którego zmysłu odbieramy dźwięki z otoczenia . 

  

Zad 3  



 
 

Razem z mamą pokaż części twarzy u siebie i u kogoś dorosłego . 

Czym one się różnią . 

 

Zad 4  

Dorysuj brakujące części twarzy  



 
Zad dla chętnych  

Co jest w skarpecie? – zabawa SI 

Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą oczu i palców to praktyczne ćwiczenie 

uświadamiające dziecku, co znajduje się w jego otoczeniu 

Cele: 

 Zwiększenie świadomości dotykowej. 
 Świadomość własnego otoczenia. 
 Rozwijanie słownictwa. 

Potrzebne przedmioty: 

 Czysta skarpetka. 
 Różne przedmioty codziennego użytku, owoce i warzywa, np.: ołówki, monety, 

pomarańcza, grzebień, szczotka do włosów, sztyft z klejem, łyżka, widelec i 
marchewka. 



Przygotowanie: 

Włóż do skarpety przynajmniej 3 przedmioty,  

Jak się bawić: 

Dziecko wkłada rękę do skarpety i wyciąga jeden przedmiot. Poproś je o nazwanie go. Jeżeli 

nie mówi, zadawaj pytania wymagające odpowiedzi „tak” lub „nie”, np.: „Czy to grzebień?”. 

Możesz zawrzeć odpowiedź w pytaniu: „Czy to grzebień czy łyżka?”. 

Jeżeli dziecko jest bardziej rozwinięte, poproś je by wyciągnęło ze skarpety konkretny 

przedmiot, mówiąc: „Włóż rękę do środka i wyjmij monetę”. 

Odmiany: 

1. Włóż do skarpety tylko jeden przedmiot i poproś dziecko o rozpoznanie go bez 
zaglądania do środka. Może dotykać tego przedmiotu tylko z zewnątrz, przez 
skarpetę. 

2. Pozwól dzieciom pozbierać w swoim otoczeniu przedmioty, które chcą włożyć do 
skarpety. Dorosły lub inne dziecko mogą zgadywać. 

Czego dziecko się uczy: 

 Dzieci poszerzają swój zasób słownictwa, ucząc się nazw przedmiotów ze swojego 
otoczenia. 

 Dotykając i zgadując, dziecko skupia się na informacjach wysyłanych do mózgu przez 
opuszki palców. 

 Jeżeli dziecko lubi zbierać przedmioty, łatwiej mu się będzie skoncentrować na 
wyszukiwaniu tych o właściwej wielkości i fakturze. 

Modyfikacje: 

 Jeżeli u dziecka występuje echolalia, nie podawaj mu do wyboru dwóch słów. Niech 
ma możliwość powtórzenia właściwej nazwy przedmiotu. 

 


