
Propozycja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych . 

Poniedziałek 15 czerwca 

Zad. 1 

Obejrzyj film o porach roku i jeszcze raz przypomnij sobie ile mamy pór roku. 

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

Zad. 2 

Odpowiedz na pytania: 

Czy śnieg pada zimą czy latem ? 

Czy latem świeci słońce czy jest mróz? 

Czy możemy kąpać się w rzece latem czy zimą? 

Zad. 3 

Obejrzyj  obrazek i wskaż jaka pogoda występuje w lecie. 

 

 Zaznacz co kojarzy ci się z latem. 

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


 

Zad.4 

Spacer wokół własnego domu i obserwacja kolorów nieba a następnie namalowanie farbami to co 

zobaczyłeś. 

Piątek  19 czerwca. 

Zad. 1  

Na miły początek. 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PY 

Zad.1 

Wykonaj tęcze z plasteliny ,użyj jak najwięcej kolorów. 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PY


Nazwij wszystkie kolory z których wykonana jest tęcza na obrazku . 

 

Zad 2  

Wykonajcie z rodzicami proste doświadczenie  

             Do zabawy potrzebujecie: jednego opakowania cukierków Skittles, ewentualnie 

innych mocno barwionych drażetek, duży talerz najlepiej biały, wodę w temperaturze 

pokojowej. Wokół rantu talerza układamy cukierki w kształcie okręgu, następnie wlewamy 

powoli na środek talerza wodę i obserwujemy co się dzieje. Ważne aby po wlaniu wody nie 

przestawiać i nie przesuwać talerza, bo barwniki się rozpłyną nierówno. Najlepiej jak talerz 

stoi w miejscu. Cukierki zaczynają puszczać barwnik w bardzo efektowny sposób już po kilku 

sekundach barwiąc wodę niczym powstająca tęcza. Eksperyment robi duże wrzenie na 

dzieciach i może być ciekawym wstępem do rozmowy na temat barwienia, mieszania 

kolorów. 

Miłej zabawy. 



 

Zad. 3 

Obejrzyj trzy obrazy przedstawiające burze i powiedz na którym  według ciebie wygląda ona 

najgroźniej i dlaczego. 



  

 



 

Połącz krople deszczu z kubeczkiem o takim samym kolorze. 

Zad.4 

Zabawa dla chętnych 

„Na budowie”  

‒ przygotuj ulubione klocki dziecka. Połóż je na podłodze w jednej części pokoju. Poproś dziecko, aby 

zbudowało z nich budowlę w drugiej części pokoju. Zadaniem dziecka jest przeniesienie klocków w z 

jednego miejsca na drugie, ale bez wykorzystania dłoni – może je przesuwać nogą, łokciem, przenosić 

palcami stóp itp. Gdy wszystkie klocki będą przeniesione, poproś o stworzenie z nich budowli. 

Pierwsza część zabawy rozwija kreatywność dziecka oraz jego koordynację ruchową, druga (układanie 

klocków) ‒ kształtuje sprawność manualną 

 


