
 
 
 
 
 

Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych od 15 do 17 kwietnia .  

ŚRODA  15-kwietnia 
 

1 Obejrzyj film 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50 

 Odpowiedz na pytania: 

 Jakie zwierzęta występują w nagraniu ? 

 Czy potrafisz naśladować odgłosy zwierząt z twojego gospodarstwa ? 

 Przypomnij ile nóg mają zwierzęta z twojego gospodarstwa ? 

2.  Ćwiczenia matematyczne. 

Wykonujemy  

  5 kulek papierowych, 

 4 kulki z folii aluminiowej, 

 3 zakrętki 

 Rodzic prosi dziecko, żeby policzyło: 

- ile jest kulek z papieru, pokaż na palcach, 

- ile jest kulek aluminiowych, pokaż na palcach, 

- ile jest zakrętek pokaż na palcach 

- ile to będzie razem: jedna kulka z papieru i dwie kulki z folii, policz/, pokaż na palcach,  

- ile to będzie razem: dwie kulki z folii i dwie zakrętki /, policz/, pokaż na palcach, 

- ile to będzie razem: jedna kulka z papieru, dwie kulki z folii i dwie zakrętki /, policz?, pokaż na palcach, 

Zabawę możemy powtarzać zmieniając ilość kulek, ale tylko w zakresie 5. 

 

Ćwiczenie Dennisona  

1. Ruchy naprzemienne 

 Dotykamy prawą ręka uniesionego lewego kolana i odwrotnie – lewą ręką 
prawego kolana. 

 Dotykamy prawym łokciem uniesionego lewego kolana i odwrotnie – lewym 
prawego. 

 Podnosimy jednocześnie prawą rękę przed siebie i lewą nogę za siebie. 
Następnie wykonujemy ten sam ruch lewą ręką i prawą nogą. 

 Prawą rękę podnosimy do góry w prawo i lewą nogę podnosimy do góry w 
lewo, a potem odwrotnie – lewa ręka do góry w lewo i prawa noga do góry w 
prawo. 

https://www.youtube.com/watch?v=yLiRpy71W50


 
 
 
 
 

 Prawą dłonią dotykamy lewego ramienia, lewą stopą dotykamy prawego 
kolana. 

Ćwiczenia wykonujemy w pozycji leżącej lub stojącej. Wspomagają one koordynację 
pracy rąk, prawej i lewej strony ciała, usprawniają narząd wzroku, co prowadzi do 
poprawy umiejętności pisania, czytania, słuchania i rozumienia. Wzmacniają zmysł 
wzroku i słuchu.  

 

Propozycja dodatkowa. :) (dla chętnych ) 

 Jeśli macie ogródek to wspólnie z rodzicami posadźcie jakieś drzewko lub inne  

roślinki. Jeśli nie macie ogródka to załóżcie hodowlę np. cytryny w doniczce i 

dbajcie o nią. 

 

Czwartek.16 kwietnia 

Obejrzyj dokładnie obrazek. 

 

 Wskaż i nazwij wiejskie produkty. 



 
 
 
 
 

2.Przypomnamy liczby od 1 do 10  

 

Wykonaj polecenie 

Przy użyciu cienkiej wykałaczki namaluj  

-niebieską farbą 3 kółka, 

-zieloną farbą 2 kwadraty , 

-czarną farbą 1 prostokąt 

Bawimy się wesoło – zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne 

 

3. Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała. 

• „Bajka o moim ciele” – wszyscy znajdują się w pozycji siedzącej i nazywają różne 
części ciała i jednocześnie wykonując konkretny ruch: 
– poznajemy swoje rączki, 
– rączki witają się z nóżkami, dotykamy swoje stopy, 
– paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka, 
– po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy, 
– idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w drugą 
stronę, 
– po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie, 
dotykają brodę, 
– paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy. 
– poprawianie fryzury. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Piątek 17 kwietnia 

1.Obejrzyj film.  

https://youtu.be/vF-f4pSW9zk 

 

Nazwij pory roku występujące na obrazku i wskaż obecną porę roku . 

2.Wykonaj pracę plastyczną wiosenne drzewo 

(możesz skorzystać z podpowiedzi) 

https://youtu.be/ckWjBqJr4pg 

 

Przypomnij wszystkie poznane litery i odczytaj Wyrzy : 

https://youtu.be/vF-f4pSW9zk


 
 
 
 
 

Wiosna, Rok, Kwiecień 

(Pobaw się z mamą w odczytywanie prostych wyrazów) 

3 Wesoła zabawa rozwijająca motorykę małą 

Zabawa polegająca na dopasowywaniu zakrętek do butelek oraz ćwiczeniu 
zakręcania i odkręcania zakrętek. 

1. Powiedz dziecku co należy zrobić. 
2. Powiedz, że z dobrze zakręconej butelki nie wyleje się woda/napój i nie 

poplami zeszytów i książek. Wytłumacz również, że butelki z napojami, czy 
wodą bezpieczniej trzymać w kieszeniach zewnętrznych plecaka szkolnego, 
wytłumacz dlaczego 

3. Każ dziecku przyjrzeć się butelkom. Następnie niech poukładają je od 
największej do najmniejszej. 

4. Pokaż gdzie leżą zakrętki. 
5. Teraz niech przyporządkują butelkom odpowiednie zakrętki, następnie niech 

sprawdzi czy nakrętki pasują – dorosły pomaga. 
6. Jeśli zakrętka pasuje, wytłumacz prostą „zasadę–  zakręcania w prawo 

zgodnie z ruchami wskazówek zegara, i odkręcania w lewo.  

  

 

 


