
              ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE W RAMACH PROJEKTU  

                                                                                                         CZERWIEC 2020r.      

„Nasze przedszkole na dobry start- wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych  

                        dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”                                                           

 

Tydzień I – 1.06-5.06. DZIEŃ DZIECKA  

Dzień pierwszy  

Zadanie I  

Niedawno obchodziliśmy „Święto hamburgera” . Uczcijcie z rodzicami Dzień Dziecka 
wyjątkowymi   kulinarnymi zdrowymi pysznościami.    

 Składniki: 
     •  Mięso wołowe mielone (100g) – najlepiej zmielone samodzielnie;  

•  Ulubione przyprawy (ja używam pieprzu, soli i słodkiej papryki);  
•  Duża bułka graham (ok. 60 - 90 g);  
•  Przecier pomidorowy (2 łyżeczki);  
•  Sos czosnkowy (2 łyżeczki);  
•  Warzywa (ulubione) – ja wybieram: 

• liść sałaty; 
• 2 plasterki pomidora 
• ¼ czerwonej małej papryki; 
• ¼ małej cebuli; 
• ogórek kiszony bądź konserwowy; 
• pół rzodkiewki; 

   Sposób przygotowania: 

• Mięso mieszamy dokładnie z przyprawami i formujemy kotleta. Pieczemy go w 
piekarniku na papierze do pieczenia (bez dodatku tłuszczu) w temp. 200˚C przez ok. 
15 minut. 

• Przygotowujemy pozostałe składniki: przepoławiamy bułkę i kroimy warzywa. 
• 5 minut przed końcem pieczenia kotleta dokładamy do piekarnika przepołowioną 

bułkę, aby się nagrzała. 
• Po wyjęciu mięsa z piekarnika usuwamy tłuszcz z jego powierzchni za pomącą 

ręczników papierowych. 
• Następnie komponujemy całego hamburgera. 

 

Zadanie II 



 

        

 



Zadanie III   

Wspólna zabawa z rodzicami na ćwiczenie koncentracji uwagi  

Odgadywanie kształtów. Rysujemy na plecach dziecka figury geometryczne lub proste obrazki. 
Dziecko ma za zadanie odgadnąć rysunek lub narysować odpowiedź na kartce . 

 

Dzień drugi 

Zadanie I  

Zabawa w „automatycznego pilota” – dziecko z zawiązanymi oczami musi przejść przez 
pokój, omijając rozłożone na dywanie przeszkody, kierując się jedynie wskazówkami rodzica: 
np. „zrób 2 małe kroki w przód, zatrzymaj się, obróć się w miejscu w lewo i przejdź dwa tip-
topki, zatrzymaj się i obróć się w prawo…” 

   

Zdanie II 

 Znikający przedmiot. Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów. Dajemy mu 
chwilę na dokładne przyjrzenie się kolejności ich ułożenia. Zasłaniamy dziecku oczy, a następnie 
zabieramy jeden z nich. Zadaniem dziecka będzie odgadnąć, który przedmiot został zabrany. Można 
również zmienić kolejność przedmiotów. 



 

Drodzy Rodzice porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat ich praw 

 



TYDZIEŃ DRUGI PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA  

Dzień pierwszy 

Zadanie I - plastyczne Sztuka z Afryki  

Potrzebne nam będą: farby( brązowa i biała), pędzel, rolka po papierze toaletowym, plastelina 
. Wyczarujemy taką wspaniałą sztukę prosto z Afryki- afrykańskie maski  .  

          

        

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie II   

Spójrzcie na obrazek powiedzcie z jakich krajów pochodzą dzieci na obrazku  



                              

          

 Zadanie III. Przekorne dzieci  

Zadaniem dzieci jest wykonywanie przeciwnych ruchów do tych które prezentuje rodzic np. 
rodzic  robi dwa kroki w lewo- dzieci dwa kroki w prawo  rodzic  podskakuje- dzieci kucają 
itp.  

Dzień drugi  

Zadanie I  

Dzieci rysują dowolne kształty  oburącz na dużej kartce papieru, w tle muzyka. Następnie 
nauczyciel recytuje wiersz. Dzieci obrysowują wybrany kształt na kartce. Kolejno dorysowują 
do tego kształtu uszy, oczy i ogon. 



 

„Plama” 

Co za plama, co za plama ! 

To jest plama niesłychana ! 

Jak jej dorysujemy uszy, zaraz sama się poruszy. 

Jak jej dorysujemy oczy, zaraz z kartki mi wyskoczy. 

Jak jej dorysuję ogon pójdzie za mną lub za tobą. 

O! Już idzie! Parska, chrząka i na plamę nie wygląda... 

Uciec ? Nie ! Tym się nie splamię ! 

Ale się poskarżę mamię ! 

Na to mówi moja mama: Bać się plamy ? 

Co za Plama!  

 

Zadanie II  

Ćwiczymy koncentrację uwagi  

„Mucha”   

Rysujemy kwadrat składający się z 9 pól. Mucha będzie rozpoczynała podróż ze środkowego 
kwadratu. Mówimy powoli gdzie kieruje się mucha, a zadaniem dziecka jest śledzenie jej ruchu 
w polach kwadratu i zareagowanie, kiedy wyjdzie poza jego granice. Przykładowa trasa muchy 
może wyglądać następująco: Mucha idzie w lewo… mucha idzie w dół… mucha idzie w 
prawo… mucha idzie w górę… mucha idzie  w prawo… mucha idzie w górę… mucha idzie w 
lewo… mucha idzie w lewo… mucha idzie w górę. WYSZŁA! Jeśli dzieci nie mają problemu 
z wykonywaniem ćwiczenia kiedy patrzą na kwadrat, mogą następnie śledzić ruchy muchy w 
pamięci – z zamkniętymi oczami.  

Zadanie III 

• Policzcie ile dzieci ma kucyki?    
• Ile jest chłopców ? 
• Wskażcie dziewczynkę w koronie? 
• Wskażcie dziecko z balonami  

 



 

 

TYDZIEŃ III KIM BĘDĘ GDY DOROSNE ?  

 

 

Dzień pierwszy  

Zadanie I  

 

Jakie zawody wykonują osoby na ilustracji . Wskaż,  których przedmiotów  

będzie potrzebowała dana osoba .  



 

 

 

Zadanie II 



 

Dzień drugi  

Zadanie I  

Połącz  pojazdy z ludżmi którzy wykonują dane zawody .Przeczytajcie je z rodzicami. 

POLICJANT , ROLNIK, KOSMONAUTA, STRAŻAK  



 

Zadanie II  



 

Zadanie III  

 

 



 

 

Dzień trzeci  

Zadanie I  



 

 

 

 



Zadanie II – ZAGADKI  

1. Za ladą sklepową sprzedaje nam to i owo- SPRZEDAWCZYNI  
2. Osłuchuje plecy i bada brzuszek  

Potem zagląda jeszcze do gardła, a nawet do uszek.- LEKARZ  

3. Pożar, powódź, nawet dziura w dachu. 

Ten jegomość nie zna strachu. 

Gdy więc dopada ludzi klęska jakaś, 

wzywają na pomoc pana...STRAŻAK  

4. Myślę czasem o tym panu, 

który dba o stan komina. 

To ciekawe, czy on także podczas pracy, 

ciągle się za guzik trzyma? KOMINIARZ 

5. Ten pan ma na oku lupę i zegarów całą kupę. 

Ręcznych, ściennych, kolorowych. 

Ma też nawet i piaskowy! 

Bo w naprawie ich jest mistrzem. 

Może też zostaniesz. ZEGARMISTRZ  

6. Kto ciągle dzieci o coś pyta 

i sprawdza prace domową w zeszytach? 

Umieć trzeba bardzo wiele, żeby być ..NAUCZYCIEL  

7. Kto fragmenty materiałów szybko skroi 

i pomału coś tam lekko sfastryguje, tu poprawi, tam odpruje. 

Potem jeszcze na maszynie trochę skróci i podwinie. 

I bluzeczka jest gotowa. Kto ją uszył? To .. .KRAWCOWA  

8. Ma na głowie ogród cały, 

roślin znawca doskonały. 



Gdy na stole stoi warzyw cała taca 

pomyśl ciepło o nim, bo to jego praca. OGRODNIK  

TYDZIEŃ IV KOLORY LATA  

Dzień pierwszy  

Zadanie I  

 



 

Zadanie II  

Wskaż takie same obrazki  

 

 



 

  

Zadanie III Nazwij owoce i powiedz jakie mają kolory , połącz ze sobą te same owoce  

 



 

 

Dzień drugi  

 Zadanie I Zagadki  

1.  Tego koloru 
szukajcie w makach, 
lub w muchomorze, 
co rośnie w krzakach. CZERWONY  

2. To kolor morza, rzeki 
i pogodnego nieba. 
Pomyśleć nad tym trzeba! NIEBIESKI  

3. Słonecznik nazwę zawdzięcza słońcu 
powiedzcie jaki kolor je łączy. ŻÓŁTY  

4. To kolor liści i trawy, 
czy już odpowiedź mamy? ZIELONY  

5. Marchewkę zawsze ten kolor kryje 
bywają takie również i dynie .POMARAŃCZOWY  

Zadanie II  

Z pomocą kolorowych guzików, kleju, farb i zielonej nitki  wykonajcie wraz z 
rodzicami pracę plastyczną . 

 

Zadanie III Wskażcie na obrazku wszystkie kwiaty  



 

 

 



Dzień trzeci  

Zadanie I Pomóżcie owadom trafić do właściwego kwiatka, nazwijcie kwiatki.  

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie II .WYKONAJCIE Z RODZICAMI KOLOROWY LATAWIEC  

 

 

Zadanie III ZABAWA PALUSZKOWA  

Bożenka i Adaś wybierają się do lasu. Wzięli się za rączki. 

Słychać, jak idą: tup-tup, tup-tup, tup-tup-tup. 

Zobaczyli motylka i biegną za nim. 

Biegną, biegną, biegną… biegną. Wśród kwiatów jedno obok drugiego. 

Aż się zmęczyli i usiedli na trawie. 

Naraz pokazują się chmury ogromne. 

Czarne chmury zbierają się ze wszystkich stron. 

Zaczyna padać deszczyk. 

Spadają najpierw wielkie, pojedyncze krople: 

(dzieci uderzają jednym palcem z każdej ręki o stolik lub podłogę) 

Kap, kap, kap 

Potem dużo małych kropelek, prędko jedne po drugich. 

(dzieci uderzają szybko wszystkimi palcami o stolik lub podłogę) 

A teraz pada mocny deszcz, aż kropelki podskakują. 



(dzieci uderzają jednocześnie wszystkimi palcami o stolik lub podłogę) 

Słychać jakiś hałas, (dzieci się oglądają) 

Czy to wóz jedzie? 

A wtem: sssssss!!!  

Błyskawica (dzieci rysują palcem wskazującym przed sobą zygzak) 

I grzmot (dzieci uderzają o swoje ściśnięte pięści) 

I znowu: ssssss!!! 

I straszny grzmot. 

I jeszcze sssss… grzmot! Sssss… grzmot! 

Teraz już słabszy grzmot. 

Kończy się burza. 

Grzmi jeszcze z daleka, 

Przestaje już padać. 

Deszczu prawie nie słychać, 

Tylko wtedy, gdy duża kropla z liści spada: 

Kap, kap. 

  

Zmoknięte, zziębnięte dzieci śpieszą do domu po mokrej ziemi. 

Klap, klap, klap (dzieci klapią otwartą dłonią o stół lub podłogę) 

Klapią mokre buciki, a mamusia wybiega uradowana z domu 

I tylko załamuje ręce, że dzieci zmokły. 

 ĆWICZYMY MOTORYKĘ MAŁĄ  

' 

 


