
Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych od 25 do 29 

Maja 

Poniedziałek 25 Maja 

 

Zad 1  

Wysłuchaj piosenki i naucz się refrenu na pamięć  

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g 

Zad 2 

 

-Wskaż najmniejszy i największy bukiet. 

- Jakiego koloru są kwiaty w bukiecie  

Zad  3  

Uzupełnij brakującymi wyrazami : Tato, serce , ładny . sto lat   

 

Zad dodatkowe  

Wielkie pranie” 

https://youtu.be/RvHfN-4Va4g


– zaproś dziecko do pomocy w układaniu prania – poproś, aby odszukało i połączyło w pary takie 

same skarpetki. Zachęć dzieci do ich przeliczania, segregowania (skarpetki poszczególnych członków 

rodziny), porównywania, kto ma ich więcej, a kto mniej. 

 Podczas zabawy dzieci będą ćwiczyć spostrzegawczość i umiejętności matematyczne.   

Wtorek 26 Maja. 

Zad 1  

Wysłuchaj piosenki  

Postaraj się w rytm muzyki klaskać . 

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc 

Zad 2  

 

Policz wszystkie krawaty dla taty,  pokoloruj na niebiesko tylko krawaty w kropki .  

Zad 3  

 

Wykonaj przy pomocy mamy krawat dla taty . 

Pokoloruj go farbami na ulubiony kolor  

https://youtu.be/-VDZDUQYWDc


 

Zad dodatkowe  

„Mały kucharz” 

‒ zachęć dziecko do pomocy podczas przygotowywania posiłku – smarowania chleba masłem za 

pomocą bezpiecznego noża (plastikowego, bez ostrych krawędzi), obierania ugotowanych warzyw 

lub jajek, krojenia ich na kawałki. Starsze dzieci mogą pomóc przy obieraniu surowych warzyw za 

pomocą obieraczki.  

Zachęta do uczestnictwa w pracach domowych może wpłynąć zarówno na rozwój sprawności dłoni, 

jak i na poczucie wartości dziecka, poczucie przynależności do rodziny, a także samodzielności 

Środa 27 Maja 

Zad 1 

Wysłuchaj  piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8 

Odpowiedz na pytania : 

- o czym jest ta piosenka, 

-  jak mają na imię dzieci, 

- czy masz brata lub siostrę  

Zad 2 

Jaka jest różnica między chłopcem a dziewczynką(włosy, ubranie) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8


 

Pokoloruj wybraną postać. 

 

-Policz ilu chłopców bawi się w piaskownicy . 

-Przyjrzyj się czy wszystkie dziewczynki bawiące się piaskiem są uśmiechnięte  

-Jakiego koloru są wiaderka . 

 

Zad dodatkowe  

„Kolorowe paluszki” 

‒ przygotuj farby plakatowe, arkusz papieru i kubeczek z wodą. Poproś dziecko, aby namalowało 

obraz (np. wiosenne kwiaty, zwierzęta w zoo, swoje zabawki) bez pomocy pędzla – maczając palce w 

farbie i stemplując nimi kartkę. Zabawa rozwija sprawność rąk dziecka i jego kreatywność.  

 

 Czwartek 28 Maja  

Zad  1  

https://youtu.be/9CAEhPUDlA4 

Odpowiedz na pytanie kto należy do twojej rodziny   

Zad 2  

Mama Tata Babcia Dziadek Siostra Brat Wujek Ciocia  

https://youtu.be/9CAEhPUDlA4


W wyżej wymienionych wyrazach zaznacz literę A  

Napisz samodzielnie wyraz Tata I Mama oraz Babcia najpiękniej jak umiesz  

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.   

Piątek 29 Maja  

Zad 1  

Narysuj w  ramkach portrety swoich bliskich  



 

Zad 2  



 

Zad 3  

„Grotołazi” 

– przygotuj kilka krzeseł lub stołków i koc. Ustaw krzesła w niewielkiej odległości od siebie i przykryj 

kocem. Zachęć dziecko do zabawy w grotołaza – przejścia przez tunel pod krzesłami. Możesz utrudnić 

zabawę – poprosić, by dziecko naprzemiennie przechodziło pod jednym krzesłem i po kolejnym 

krześle (raz dołem, raz górą). Zabawa rozwija ogólną sprawność fizyczną dziecka 

 


