
              ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE W RAMACH PROJEKTU  

                                                                                                         LIPIEC 2020r.      

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

                        dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.                                                            

Tydzień I 1 lipca do 3 lipca 

Dzień pierwszy   

Zadanie I  

Zróbmy sok. Dzieci powiedzcie  jakie soki powstaną z tych owoców. Nazwijcie je.  



 





 
 
 
 



Zadanie II.  
Zdrowe jedzenie? To jakie? Wybierzcie spośród produktów te, które są dobre dla 
naszego zdrowia. 

 
 
 

A co jest zdrowe do picia?  

 
 



 
 

 



Zadanie III 
• Czas na eksperymenty i zabawy z wodą .  
Jedna z ulubionych zabaw wszystkich dzieci, czyli balony wodne i rzut do celu, ale nie 
byle czym tylko balonami wypełnionymi wodą! Zabawa idealna na przyjęcie urodzinowe, 
dla grupy dzieci czy jako rodzinna rozgrywka podczas ciepłego weekendu. Zupełnie nie 
spodziewałam się, że samo napełnianie balonów, będzie dla dzieci wielką atrakcją. 
Tydzień drugi 6 lipca-10lipca  
 
Dzień pierwszy  
Zadanie I  
• Kolorowe krople zabawa sensoryczna . 

Do zabawy potrzebujemy kilku szklanek z wodą, pipety, puste opakowanie po tabletkach oraz 
barwniki spożywcze lub kawałki kolorowej bibuły. Wodę w szklankach barwimy barwnikami 
spożywczymi, farbami lub zamaczając w ciepłej wodzie kawałki bibuły. Przy okazji można 
wprowadzić elementy nauki kolor, mieszania barw. Gdy emocje związane z barwieniem 
wody już opadną dajemy dziecku kroplomierz, potocznie nazywany pipetą. Można go zakupić 
w aptece lub bardzo tanio na allegro. Dziecko nabiera dowolne kolory i stara się wkropić po 
kropelce w otwory opakowania od tabletek. 

To zadanie uczy precyzji, cierpliwości i świetnie trenuje małe rączki i paluszki. Odpowiednie 
wkropieni barwnych kropli wymaga od dziecka skupienia uwagi. A mieszanie ze sobą kropli 
pozwala dziecku zaobserwować jak zmieniają barwę. 

Zadanie II  

W naszym wodnym tygodniu czas na kolorowego kraba. Pracę zrobimy z wacików, kleju, 
nożyczek i farby.  

 

 
 
 
 



Zadanie III  

Do naszej kolejnej zabawy potrzebujemy wyciętą z papieru biedronkę, czarne papierowe 
kółeczka –kropki biedronki, kostkę do gry , słomkę . Dziecko wyrzuca kostką liczbę oczek. 
Tyle ile jest oczek  na kostce , tyle dziecko ma za zadanie przenieść kółek na skrzydełka 
biedronki za pomocą słomki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień trzeci   

 

 

 

Zadanie I  

Popatrz na obrazki. Powiedz z jakimi wakacyjnymi aktywnościami ci  się kojarzą. 



 

 

Zadanie II  



Powiedz w jakich miejscach możemy robić te czynności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie III  



Przeczytaj wraz z rodzicami nazwy akcesoriów, które możemy użyć w tych miejscach . 

 

Tydzień trzeci 13 lipca do 17 lipca 



Dzień pierwszy  

Zadanie I  

W każdym rzędzie skreśl element który nie pasuje  

 

Zadanie II 



Połącz obrazek z jego cieniem  

 

 

 

 



Zadanie III  

 

W upalny dzień przygotowujemy dużą kartkę papieru balon i farby . Balon trochę 
nadmuchujemy, maczamy w farbie i tworzymy kolorowy obraz.  

 

 

 

 

Dzień drugi  

Zadanie I  



 

Zadanie II 



 

Dzień trzeci  

Zadanie I  



 

Zadanie II  

 

• Skoki przez drabinkę – Rodzic wykonuje drabinkę, np. z gazety. Wystarczy 
pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. 
Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.  

• Kto wyżej - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno 
podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej, jak 
umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które 
podskoczyło najwyżej. Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć! 

 



 

 

 

Tydzień czwarty20 lipca -24lipca  

Dzień pierwszy  

Zadanie I  



 

Zadanie II  



 

 

 

 

 

 

 



Zadanie III 

 

 

Kupujemy dzieciom kolorowe małe pomponiki. Rysujemy wafelek do lodów. Dziecko ma za 
zadanie przełożyć pincetą jak najwięcej kulek pomponikowych tak żeby powstały lody .  

 

Dzień drugi  

Zadanie I  



 

Zadanie II 

 



Co robią dzieci na obrazku  

 

Zadanie III 

Gimnastyka buzi i języka .Ćwiczcie buzie razem z Peppą  

 



Dzień trzeci  

Zadanie I  

Wskaż wszystkie zwierzątka na obrazku. Czy znasz ich nazwy ? 



 

 

 

Zadanie II 

Gimnastyka buzi i języka  



 

 

Zadanie III  

 

• Celowanie - Ustawiamy na środku pokoju dużą piłkę (najlepiej do koszykówki). Metr 
od niej rysuje linię, na której staje rzucające dziecko. Dziecko otrzymuje małą piłkę, 
którą stara się trafić w dużą. Po dwóch kolejkach staramy się zwiększyć odległość. 
 

• Dziecko z woreczkami na głowie lub barku stara się przemieszczać w kierunku 
pokazanym przez prowadzącego. Wygrywa  jeśli woreczek nie spadnie. 

 

Tydzień piąty 27lipca do 31 lipca  

Dzień pierwszy  

Zadanie I  

Przeprowadź piłeczkę na drugi koniec labiryntu .  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie drugie  

Przerysuj ul i pokoloruj według wzoru  

 

 



Zadanie III  

 



Dzień drugi  

Zadanie I Wskaż który zmysł pasuje do którego obrazka  

 



Zadanie II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie III  

 

 

 



Dzień trzeci  

Zadanie I  

 

 



Zadanie II  

 Rodzice przygotują różny rodzaj muzyki – wolną, szybką, spokojną i bardzo dynamiczną, rockową, 
dance, klasyczną i jaką tylko zechcesz. Poproszą  dziecko, aby każdy fragment zilustrowało ruchem. 
Chwalimy  taniec, ile masz sił! 

Zadanie III  

• Bierzemy rakietkę  i piłeczki do ping ponga. Daj je dziecku i naucz, jak odbijać 
piłeczkę rakietką. To samo możesz zrobić z rakietą do tenisa (może być stara!).  

• Ustawiamy  slalom, układając na podłodze w linii prostej np. papierowe lub 
plastikowe kubeczki albo butelki (mogą to być też zgniecione zapisane kartki 
papieru). Poprosimy  dziecko, aby pokonywało slalomem przeszkody w różny sposób: 
na czworaka, na czworaka tyłem, na jednej nodze, tyłem na stojąco, idąc w kucki, 
skacząc jak zając itd.  Dziecko może spróbować pokonać slalom z zawiązanymi 
oczami 


