
Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych od 18 do 

22 Maja 

Poniedziałek 18 Maja 

Na początek obejrzyjcie film : https://youtu.be/PYqnlzVRflQ 

Zad 1  

 

Zad 2 

Policz ile jest uśmiechniętych i smutnych  minek :) 

https://youtu.be/PYqnlzVRflQ


 

Zad 3  

Rób to, co ja” 

 – poproś dziecko, aby stanęło naprzeciwko ciebie. Poproś, aby dziecko uważnie 

obserwowało, to, co robisz, i naśladowało Twoje ruchy, np. stanie na jednej nodze, skakanie 

obunóż, skakanie na jednej nodze, robienie „pajacyka”, kucanie, klaskanie pod kolanem, 

wykonywanie skłonów, skrętów tułowia. Możesz zaproponować trudniejszy wariant zabawy 

– podczas każdego ruchu mów: rób tak! lub nie rób tak! W zależności od komunikatu dziecko 

ma naśladować dany ruch, lub go nie naśladować. Zabawa rozwija spostrzegawczość i ogólną 

sprawność dziecka. W trudniejszym wariancie pozwala kształtować szybką reakcję na sygnał.   

Wtorek 19 Maja 

Zad 1  

Dorysuj brakującą część twarzy. 



 

Zad 2  

Policz ile łez wylał chłopiec. 

 

Narysuj na kartce płaczącego chłopca. 

Zad 3  

„Gdzie jest więcej” 



 – przygotuj kilka naczyń lub pojemników na wodę o różnych kształtach. Do jednego z nich 

wlej wodę i poproś o zaznaczenie jej poziomu flamastrem. Zachęć dziecko do przelewania 

wody do różnych naczyń i obserwowania, jak wysoko sięga. Zadawaj dziecku pytanie: Gdzie 

jest więcej wody? i po każdej odpowiedzi zachęcaj do przelania wody z powrotem do 

pierwszego naczynia, sprawdzenia, czy ilość wody się zmieniła. Celem zabawy jest 

uświadomienie dziecku, że niezależnie od tego, jaki kształt ma pojemnik i jak wysoko sięga w 

nim woda, jeśli się jej nie doleje lub nie wyleje, wody jest cały czas tyle samo. Zabawa jest 

zachęta do samodzielnego eksperymentowania, rozwija umiejętności matematyczne 

Środa 20 Maja. 

Zad 1 . 

Pomóż kwiatuszkowi znaleźć jego własny cień .  

 

Zad 2.  

Znajdź i zaznacz wszystkie wielkie litery . 



 

Zad 3  . 

„A jak aparat” . 

‒ podaj dziecku dowolną głoskę, a następnie poproś, aby wymieniło jak najwięcej słów, które 

się nią rozpoczynają (np. na głoskę a: aparat, ananas, antena). Zachęć do wyklaskania 

każdego słowa – podzielenia go na sylaby (np. a-pa-rat, a-na-nas, an-te-na). W trudniejszym 

wariancie zabawy (dla starszych dzieci) możesz poprosić dziecko o odgadnięcie słowa na 

podstawie kolejno wypowiadanych głosek, np. a-p-a-r-a-t, a-n-a-n-a-s, a-n-t-e-n-a). Zabawa 

rozwija umiejętności analizy i syntezy  

Czwartek 21 Maja.  

Zad 1 . 

-Policz ile jest niebieskich kulek i tyle samo namaluj na kartce niebiesko farbą . 

- Policz ile jest zielonych kulek i wykonaj je z  zielonej plasteliny  

- Policz ile jest czerwonych kulek i tyle buziaków daj swojej mamie  



 

 

Zad 2 . 

Pobaw się z mamą lub tatą  

Zabawa dramowa „Wyrzuć strach” – dziecko „wyrzuca” strach za drzwi, przez okno…, 

zamienia „strach” w inną emocję np. radość. 

Zad 3 . 

.”Strach” – praca plastyczna. Dziecko wykonuje z dostępnych materiałów „stracha”. Po 

skończonej zabawie opowiada o swoim dziele. 

Zabawa dla chętnych . 

„Rzut do celu”. 

 ‒ przygotuj niepotrzebne tekturowe pudełko – im większe, tym lepiej – oraz stare gazety. 

Wytnij w pudełku otwór wielkości około 10 cm – 15 cm. Poproś dziecko, aby zgniatało 

kolejne strony gazety i stworzone w ten sposób kule wrzucało do otworu, stojąc w pewnej 

odległości od pudełka. W zależności od możliwości dziecka otwór w pudełku oraz odległość, z 

jakiej dziecko rzuca kulę, mogą być większe lub mniejsze. Po wykonaniu określonej liczby 

rzutów możesz poprosić dziecko o przeliczenie, ile rzutów było celnych. Możecie 

zorganizować zawody w rzucie do celu. Zgniatanie gazet rozwija mięśnie rąk, przygotowując 

je do pisania. Zabawa w rzucanie kulami do celu kształtuje celność i rozwija odporność 

emocjonalną dziecka (umiejętność zachowania podczas wygranej i przegranej). 



Piątek 22 Maja. 

Jak możemy pomóc dziecku zwalczyć lęk . 

 przede wszystkim nie wyśmiewać czy zawstydzać! 
  cierpliwie wysłuchać i starać się zrozumieć, 
 nie stosować tzw. terapii szokowej, polegającej na bezpośrednim kontakcie z lękotwórczym 

czynnikiem, kiedy dziecko nie jest na to gotowe 

 

Zad 1 . 

Połącz zdjęcie z odpowiednią minką . 

 

Zad 2  

Policz i dodaj do siebie . 

 



 

 

Zad 3 . 

„Wzory z zapałek” ‒ przygotuj ok.20 zapałek. Poproś dziecko, aby rozłożyło zapałki na dwie 

części tak, żeby w każdej części było tyle samo zapałek (dziecko może rozkładać kolejno 

zapałki mówiąc „ta jest dla ciebie, ta jest dla mnie”). Z zapałek z jednego zbioru ułóż wzór, 

poproś, aby dziecko ułożyło taki sam z zapałek z drugiego zbioru. W zależności od możliwości 

dziecka możesz wykorzystać mniej lub więcej zapałek. Przed przystąpieniem do zabawy 

możesz poprosić dziecko, aby pomalowało zapałki farbami – zapałki w obu zbiorach powinny 

być pomalowane w taki sam sposób, aby można było ułożyć wzór, a następnie go odtworzyć. 

Pierwsza część zabawy – rozkładanie zapałek na dwie części, ich przeliczanie i porównywanie 

liczebności – kształtuje umiejętności matematyczne. W drugiej części – układaniu zapałek 

według wzoru – dziecko kształtuje spostrzegawczość (dzięki czemu przygotowuje się do 

nauki rozpoznawania liter) oraz sprawność rąk (niezbędną do nauki pisania).  

Bajki muzyczne na dobranoc . 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRm7CMrlXHQ8pZpYJ0IA13Wc1c6plB_WS 

  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRm7CMrlXHQ8pZpYJ0IA13Wc1c6plB_WS

