
11-15.05.2020r. TEMAT OŚRODKA TYGODNIOWEGO: Tacy sami, ale inni 

Poniedziałek 11.05.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Dorośli niepełnosprawni 

 

Przysposobienie do pracy:  

Temat: Dorośli niepełnosprawni 

 

Drogie dzieci, drodzy rodzice - dziś omówimy zagadnienia związane z dorosłością.  

Zadaniem Julii, Dominiki, Magdaleny i Kacpra jest uważne przeczytanie treści zawartych w kartach pracy z 

pakietu Pewny Start – „O dorosłości” ( Julio ty ten pakiet posiadasz więc odszukaj ćwiczenie pt. „Tacy sami 

ale inni” tam zawartych jest większość kart pracy omawianych w tym tygodniu). Kolejnym zadaniem jest 

wypełnienie poleceń zawartych w tych kartach pracy. 

- Rodziców proszę o skontrolowanie, czy wasze dzieci dobrze zrozumieli tekst i polecenia.  

- Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi treści zadań i porozmawianie z synem o dorosłości osób 

niepełnosprawnych, co Wojtek może wykonywać samodzielnie, a czego mu nie wolno robić. 

Drodzy rodzice! Porozmawiajcie ze swoimi dziećmi, jak rozumieją swoją dorosłość, czy dorosłość oznacza 

możliwość robienia co się chce, czy też dorosłość to odpowiedzialne i przemyślane działania, troska o 

innych, wypełnianie dorosłych obowiązków. 

Porozmawiajcie też z waszymi dziećmi o ich  zainteresowaniach i marzeniach, planach na przyszłość. Nie 

krytykujcie ich za wygórowane wyobrażenia o swojej przyszłości lecz spróbujcie wspólnie ocenić, które z 

tych planów są realne do spełnienia. Niech uczniowie sami spróbują ocenić swoje możliwości i 

kompetencje. 

Drodzy uczniowie – skończyliście już 18 lat, macie dowody osobiste.  

Wszyscy mówią już nie jesteś dzieckiem tylko dorosłym i musisz się  

zachowywać jak dorosły, ale co to właściwie oznacza? 

Zadanie 1 

Przyjrzyj się dokładnie obrazkom i uważnie przeczytaj komentarze do nich załączone- one pomogą Ci 

zrozumieć jak zachowuje się dorosły i co to oznacza w życiu codziennym. 

Wojtka proszę, aby opowiedział mamie co widzi na obrazkach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOROSŁY MA OBOWIĄZKI I ZAWSZE STARA SIĘ JE WYKONYWAĆ. 

 
 

DOROSŁY WIE JAK SIĘ ZACHOWAĆ W RÓŻNYCH MIEJSCACH 

 

 



DOROSŁY WIE CO CHCE ROBIĆ  W WOLNYM CZASIE 

 
 

 

 

 



Wskaż te obowiązki, które ty masz w domu. Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi zadania i niech Wojtek 

podkreśli swoje obowiązki domowe. 

 

 
 

 

 

 

 



Zadanie 2 

Przeczytaj zdania i zaznacz te, które do ciebie pasują. Mamę Wojtka proszę o odczytywanie synowi kolejno 

wyrażeń z ramek, a Wojtek niech zaznaczy czy to do niego pasuje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3  

a/ Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra:  Przeczytajcie  ważnie polecenia z tej karty pracy 

(marzenia)- odpowiedzi zapiszcie na kartce lub w zeszycie. Sprawdzimy je po powrocie do szkoły. 

b/ Mamę Wojtka proszę, aby Wojtek opowiedział jej jakie są jego marzenia. 

 

 
Zadanie 4  

a/ Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra:  Przeczytajcie  ważnie polecenia z kolejnej karty pracy 

(zainteresowania)- odpowiedzi zapiszcie na kartce lub w zeszycie. Sprawdzimy je po powrocie do szkoły. 

Jeśli kolekcjonujecie płyty, książki lub coś innego- zróbcie zdjęcie swojej kolekcji- chętnie wymienimy się 

zdjęciami. 



b/ Mamę Wojtka proszę, aby Wojtek opowiedział jej o swoich zainteresowaniach, proszę zróbcie nowe 

aktualne zdjęcie kolekcji kluczyków i płyt Wojtka, może Wojtek ma nowe zainteresowania- chętnie je 

poznamy. 

 

 
 

 

 



Zadanie 5 

Wypełnij kartę pracy poniżej zaznaczając X w miejscu prawdziwych odpowiedzi. 

Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi zdań, a Wojtek niech wstawi X w miejsca, które uzna za 

prawidłowe. 

      

 
 

 

 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

Temat: Rzuty i chwyty przyborów w miejscu , w ruchu, rzuty do celu. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Wykonajcie z gazety kilka kulek.  

1.W pozycji stojącej – wyrzut kulki w górę, przysiad, chwyt kulki (kulka nie powinna spaść na parkiet). 

2.Rzut kulkami na odległość 

3.Rzut kulkami do celu (obręcze i rzuty kulkami do obręczy, kosza, kartonu) 

4.Przeskoki obunóż przez gazetę, powrót biegiem 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat: Jak wysłać list? 

Witam! Bardzo się cieszę, że odrabiacie w domu lekcje. Pani Basia przysyła mi filmiki, na których 

widać jak pracujecie. Brawo! 

 

Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra. 
• Pomyśl i napisz jak zaczniesz list: 

do babci……………………… 

 

do cioci…………………………. 

 

do mamy……………………… 

 

do kolegi…………………………   

 

• Adresujemy list. Napisz adres rodziców. 

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Adresat listu to osoba……………………………………….. 

Nadawca listu to osoba……………………………………… 

                    

• Uzupełnij zdania wyrazami: 

zaklejam          •        kupuję                 •           naklejam            •        wrzucam 
 

Na poczcie ……………………….kopertę ………………………………..ją  

i ……………………………………znaczek pocztowy. 

…………………………….list do skrzynki pocztowej. 

 

Zadanie dla Wojtka. 
• Pomyśl jak przywitasz się z mamą? 

•Pomyśl jak  przywitasz się z kolegą? 

•Odgadnij zagadkę. Proszę mamę o odczytanie zagadki i pytań. Dziękuję i pozdrawiam. 

 

Co to jest? 

Cała biała, papierowa. W niej się zawsze listy chowa. 

Miłej pracy! 

 

 

 

 

 

 



EEG-REWALIDACJA- Kacper M. i Dominika S. (środa) 
opr.K.O 

 

1. Odczytaj tekst. 

 

TO WIOSENNA ŁĄKA. 

ŁĄKA JEST ZIELONA. 

NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW. 

NA DOLE  CHODZI KONIK POLNY. 

NAD  ŁAKĄ  LATA  KOLOROWY MOTYL 

OBOK MOTYLA SIEDZI  DUŻA WAŻKA. 

MUCHA  CHODZI PO TRWIE. 

BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI. 

WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA. 
 
2. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z tekstu. Przepisz tekst do zeszytu. 

 

To jest łąka. Łąka jest …………..  

Na łące ……………  dużo …………… 

Na …………   chodzi  ………………….. 

………  łąką   …………   kolorowy  ……………. 

Obok  motyla ………..         duża  …………….  

…………… chodzi  po trawie.   

Biedronka ma duże …………….. 

Wiosną łąka jest ……………….. 
 

 

Wtorek  12.05.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Prawa i obowiązki dorosłych osób niepełnosprawnych 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Prawa i obowiązki dorosłych osób niepełnosprawnych 

 

Wskazówki dla rodziców i uczniów: 

- Proszę, aby uczniowie potrafiący czytać uważnie przeczytali informacje na kartach pracy i żeby 

obejrzeli ilustracje obrazujące zagadnienia dotyczące praw i obowiązków dorosłych osób 

niepełnosprawnych. Drodzy rodzice sprawdźcie, czy wasze dzieci przeczytali ze zrozumieniem 

polecenia i prawidłowo wykonali zadania. 

- Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi i przeanalizowanie z nim informacji zawartych w 

kartach pracy. Proszę, aby Wojtek zaznaczał tyle odpowiedzi i wykonał zadań ile potrafi. Proszę, aby 

opowiedział co widzi na obrazkach z czym mu się kojarzą. 

- Jak zawsze czekam na zdjęcia jak pracujecie. Wszystkie wasze prace zostaną ocenione po powrocie 

do szkoły.  

 

Zadanie 1.  

Poniżej przedstawione są prawa dorosłych osób niepełnosprawnych zagwarantowane w Konstytucji 

naszego kraju i w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Przeczytajcie je uważnie i 

zapamiętajcie je, mamę Wojtka proszę o ich odczytanie synowi. Obejrzyjcie obrazki- opowiedzcie z 

czym wam się kojarzą. 

 

 



 
Zadanie 2 

Poniżej widzicie dwa dokumenty o prawach dorosłych osób niepełnosprawnych- przeczytajcie tekst, a 

następnie odpowiedzcie na pytania zaznaczając prawidłową odpowiedź   TAK lub NIE. Mamę Wojtka 

proszę, aby porozmawiała z synem o równości wobec prawa wszystkich ludzi. 

 



Zadanie 3 

Z prawami obywateli związane są też pewne obowiązki. W kolejnych kartach pracy jest to wyjaśnione. 

Przeczytajcie  proszę polecenia i wykonajcie je.  

Mamę Wojtka proszę, o przeczytanie poleceń , zadaniem Wojtka jest wykonanie z pomocą mamy tych 

zadań, które będzie w stanie wykonać tj. pisanie po śladzie, wycięcie obrazków i wklejenie ich w 

odpowiednie ramki w zadaniach poniżej. 

 

 
 



Przeczytaj tekst, obejrzyj obrazki, powiedz co na nich widzisz.  Następnie wytnij zdjęcia i wklej w 

odpowiednie miejsca w ramkach. Mamę Wojtka proszę o przeczytanie mu tekstu. 

 

 
  

   



  
 
 

 

 

 
 

 

 

RELIGIA:    TEMAT:  SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE 
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów 

Matki Bożej. Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno. 

Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma 

także najlepszą Matkę w niebie. 

Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka. 

Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z 

wizerunkiem Matki Bożej. 

1. Częstochowa 

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się 

sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje się 

już od ponad 600 lat obrazu Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej pielgrzymek 

zmierza tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15 sierpnia. 

Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II odwiedził to 

miejsce sześciokrotnie.  

Zadanie 

Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej 

https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc 

Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc


2. Licheń 

 

Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu.  

ajważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski. 

Link przedstawiający odsłonięcie obrazu 

https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE 

 

3.Rokitno 

 

Kolejne zdjęcie przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym 

diecezjalnym sanktuarium, w Rokitnie.  

Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z charakterystycznym odsłoniętym uchem. 

Dlatego też Matkę Bożą Rokitniańską  

nazywamy Cierpliwie Słuchającą. 

 

Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk  

 

Zadanie 

Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania. 

1. Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie? 

2. Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków? 

Drogi Rodzicu 

Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięsnie grzbietu. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

   
Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu 

Wykonanie:  dziecko przez odsunięcie od siebie rąk napina taśmę, wytrzymuje 5 sekund i wraca do pozycji 

wyjściowej 

Uwagi:  zwracamy uwagę aby dziecko leżało prosto. 10-15 powtórzeń 

  

Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu. W dłoniach trzyma  taśmę do ćwiczeń 

Wykonanie:  dziecko unosi wyprostowane w łokciach kończyny górne, napina taśmę, powoli rozluźnia 

taśmę  odkłada ręce na podłogę. Czoło cały czas oparte. 

 
Pozycja wyjściowa: dziecko leży przodem jak na zdjęciu 

Wykonanie:  dziecko napinając taśmę przyciąga łokcie w kierunku tułowia. 

Uwagi:  czoło oparte na podłodze, kończyny górne uniesione nad podłogę, 10-15 powtórzeń.  

 

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M. 

https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk


– prowadzący Magdalena Gruca 

 

Rodzice i Opiekunowie 
Celem zaplanowanych zajęć jest przypomnienie wiadomości dotyczących zegara i odczytywania godzin na 

zegarkach wskazówkowych. Bardzo proszę, aby każdy uczeń samodzielnie przeczytał treść zadania i 

powiedział Państwu, czy zrozumiał co ma zrobić a następnie samodzielnie je wykonał. Efekt realizacji, czyli 

kartkę z zadaniem, proszę zachować.  

 
Dominika S., Julia R., Magdalena M., Kacper M. 
 

Zadanie 1. 
Przypomnij sobie jak wyglądał zegar w materiale z tamtego tygodnia. Dzisiaj 
również będziemy robić zadania z nim związane. Zajmiemy się godzinami 
popołudniowymi. Pamiętacie? Też mówiliśmy o nich na zajęciach. Przepisz zdania 
umieszczone poniżej na kartkę i uzupełnij je na podstawie zegara. Kartkę zachowaj, 
pokażesz mi ją po powrocie do szkoły. 
Powodzenia  

1. Doba ma ………….godziny . 
2. Godzina 1.00 to ……….popołudniu . 
3. Godzina 3.00 to ……….popołudniu . 
4. Godzina 7.00 to ……….popołudniu . 
5. Godzina 8.00 to ……….popołudniu . 
6. Godzina 10.00 to ……….popołudniu . 
7. Godzina 11.00 to ……….popołudniu . 
8. Godzina 14.00 popołudniu to ……….w nocy. 
9. Godzina 16.00 popołudniu to ……….w nocy. 
10. Godzina 21.00 wieczorem to ……….rano. 
11. Godzina 18.00 wieczorem to ……….rano. 
12. Godzina 20.00 wieczorem to ……….rano. 

 

Zadanie 2. 
Napisz która godzina popołudniu jest na poniższych zegarach (odpowiedzi też napisz 
na kartce): 
 

ZEGAR 1          ZEGAR 2        ZEGAR 3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatis: Dominika S.              Temat: Obliczenia – dodawanie i odejmowanie. 



Opracowała: p. A. Bartkowiak 

 

Przeczytaj polecenia. Wykonaj zadania. Jeśli to konieczne, skorzystaj z kalkulatora. Postaraj 

się jednak liczyć samodzielnie. 

 

1. Oblicz: 

15 + 7 = ….                              64 + 9 =…. 

37 + 5= ….                               74 + 8 = …. 

28  8 = …                               43 + 8 = …. 

 

2. W lesie było 27 sarenek i 9 jeleni. Ile to razem zwierząt? 

Obliczenie:  ………………………………….. 

Odpowiedź: 
 

……………………………………………………………… 

 

3. Oblicz: 

32 – 7 = ….                   87 – 8 = …. 

75 – 8 = ….                   52 – 6 = …. 

48 – 9 = ….                   61 – 5 = …. 

TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M. 
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej. 
 

Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały 

umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia 

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń: 
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem. 

Lp. Organizacja i przebieg zabawy. Czas 

zabawy. 
1. Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i 

rodzic zbliżają do siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica 

lewe stopy witają się dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci 

witają się z nami. 

 
3- 5 

minut 

2. Zabawa, „Bicie brawa stopami”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu.  Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp 

skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i 

uderzając jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła 

odpoczynek wtedy dzieci opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.  

 
2- 3 

minuty 

3. Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło 

rodzica dziecko przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej 

na czubkach palców. Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle. 

 
2- 3 

minuty 

4. Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie 

skrzyżnym,  Jedna osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga 

osoba- to wichura która dmucha w kierunku drzewa,  które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr 

jest silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian. 

 
3- 5 

minut 

5. Zabawa, „ Podrzyj gazetę”.  Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, 

dłonie oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się 
 



palcami stóp podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, 

dziecko zbiera wszystkie swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i 

podaje do ręki, następny kawałek gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: 

Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły. 

3- 5 

minut 

6. Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z 

rękoma ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na 

hasło rodzica, wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, 

raz prawej, raz lewej stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można 

modyfikować, dziecko może wskazywać  kolory,  przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło 

wskaż… 

 

3- 5 

minut 

7. Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków. 

„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze 

wyznaczonym polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie 

sprzątania na hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie 

oddechowe , w pozycji stojącej wykonuje  wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i 

wydech ustami z opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec 

odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.  

 

3- 5 

minut 

8. Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie, 

przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą 

przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a 

następnie drugą.   

 
3- 5 

minut 

Bibliografia: 1.  Owczarek S.,  Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. 
 

 

Środa 13.05.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Praca w życiu człowieka- co mogę robić? 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat: Jak napisać list? 

Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra. 

• Przeczytaj list. 

• Korzystając ze wzoru napisz list do babci, cioci lub rodziców.   
• Korzystając ze wzoru zaadresuj list do rodziców.                                

                                                                                   Żary, 10 maja 2020 r. 

 

 

 

Zapamiętaj! 



Nadawca-osoba, która wysyła list 

Adresat- osoba, do której piszemy, wysyłamy list. 

 

Zaadresowana koperta wygląda tak: 

 

Zadanie dla Wojtka. Proszę mamę Wojtka o przeczytanie poleceń. Dziękuję 

 i pozdrawiam! 
• Wymień swój adres zamieszkania. 

• Powiedz ile masz lat. 

• Jak na imię ma Twoja mama? 

• Wymień imiona rodzeństwa. 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:  

Temat: Liczba mnoga rzeczowników. 

Zadanie dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra. 

• Napisz według wzoru. 

Jeden znaczek-  dwa znaczki 

Jeden list- 

Jedna poczta-  

Jedna torba- 

Jedno okienko- 

Jeden długopis- 

Zadanie dla Wojtka. Proszę przeczytać synowi polecenia. Pozdrawiam i dziękuję za współpracę. 

• Powiedz w czym listonosz nosi listy. 

•Co oprócz listów roznosi listonosz? Wybierz prawidłowe odpowiedzi. 

REKLAMY    •     GAZETY      •      CUKIERKI      •      KSIĄŻKI      •      LISTY     

• Podziel na sylaby wyrazy:  PACZ-KA  •  ZNA-CZEK  •  LIS-TO-NOSZ   • KO-PER-TA 

Miłej pracy! 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:   

Temat: Praca w życiu człowieka- co mogę robić? 



 

Instrukcje dla rodziców i uczniów: 

- Uczniowie mają do wykonania zadania w kartach pracy, proszę, abyście je uważnie przeczytali i wykonali 

polecenia. Rodziców proszę o sprawdzenie, czy wasze dzieci prawidłowo zrozumieli polecenia. 

- Mamę Wojtka jak dotychczas proszę o odczytanie synowi poleceń i dopilnowanie, by Wojtek opowiedział 

co widzi na obrazkach i zaznaczył odpowiedzi w odpowiednich rubrykach. 

Przeczytaj i zapamiętaj:  

 

PRACA  

TO WYKONYWANIE RÓŻNYCH CZYNNOŚCI  

LUB ROBIENIE RÓŻNYCH RZECZY.  

 

LUDZIE DOROŚLI WIEDZĄ, ŻE WARTO PRACOWAĆ. PRACA DAJE WIELE KORZYŚCI. 

ZA SWOJĄ PRACĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ NA PRZYKŁAD: 

- PIENIĄDZE 

- DYPLOM 

- PODZIĘKOWANIE 

- NAGRODĘ. 

W pracy możesz nauczyć się nowych umiejętności i poznać nowych kolegów.  

Czy wszystkie czynności, które wykonujemy można nazwać pracą? Przeczytaj wymienione czynności i 

zaznacz X te, które są pracą. Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi tekstu. 

 

 
W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczymy się różnych czynności i wykonujemy różne prace- Ty też 

potrafisz wiele z nich wykonać samodzielnie. 

 

Zadanie 2 

a/ Adam potrafi wykonywać różne czynności.  

- Wytnij zdjęcia, podpisy i symbole.  

- Dopasuj podpisy i symbole do zdjęć. Wklej je na kartce lub do zeszytu. 

Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi podpisów i wsparcie przy wycinaniu i odpowiednim wklejeniu 

ich na kartce. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



b/ Zaznacz te urządzenia, które ty potrafisz obsługiwać. Wstaw X w odpowiednim okienku. 

Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi urządzeń, a Wojtek niech zaznaczy, które z nich potrafi 

obsługiwać. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 

a/ Przeczytaj zdania w rubryce LUBIE, a następnie zaznacz X w odpowiedź która najlepiej do ciebie pasuje  

w rubryce TAK lub NIE. Mamę Wojtka proszę, aby przeczytała synowi zdania i żeby Wojtek wybrał te, 

które do niego pasują. 

 

 
 

 

 

b/ Przyjrzyj się obrazkom poniżej. Przeczytaj tekst. Zaznacz czynności, które ty już potrafisz wykonać.  

Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi podpisów. Zadaniem Wojtka jest opisanie, co robią osoby na 

obrazkach i zaznaczenie, które z nich potrafi wykonać. 

 



 
Zadanie 4 

Przyjrzyjcie się obrazkom, przeczytajcie podpisy, a następnie wypiszcie na kartce/ w zeszycie jakie prace 

mogą wykonywać osoby niepełnosprawne w różnych miejscach- zróbcie to według wzoru: 

1/ W ZOO osoby niepełnosprawne mogą: karmić zwierzęta, zmieniać wyściółkę, grabić słomę, kroić 

warzywa i owoce zwierzętom. 

2/ W kuchni osoby niepełnosprawne mogą:…………………………………………………. 

3/ W hotelu osoby niepełnosprawne mogą:…………………………………………………. 

4/ W DPS ( Domu Pomocy Społecznej) osoby niepełnosprawne mogą:…………………… 

5/ W biurze osoby niepełnosprawne mogą:…………………………………………………. 

6/ W hurtowni osoby niepełnosprawne mogą:…………………………………………………. 

Zadaniem Wojtka jest opisanie co widzi na obrazkach. Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi 

podpisów. Wypowiedź Wojtka proszę nagrać ( może być częściowa). 

 



 
Kochani, zapamiętajcie! 

NIE KAŻDA OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ MOŻE PRACOWAĆ. DLA 

TYCH OSÓB SĄ PLACÓWKI, W KTÓRYCH MOGĄ SIĘ ONI UCZYĆ I CIEKAWIE SPĘDZAĆ CZAS. 

TAKIE PLACÓWKI ODWIEDZALIŚMY WE WRZEŚNIU- SĄ TO: 

- ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, 

- WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

- DZIENNY DOM POBYTU 

- ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA. 

Zadaniem Wojtka jest obejrzenie ilustracji i opisanie co robi młodzież na zajęciach w takich placówkach. 

 



ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ:    Temat: Kontury człowieka 

Przedstawiam rysunek przyjaciół. Spróbujecie przerysować tak jak potraficie, dodatkowo waszym zadaniem 

jest odpowiednio pokolorować, oraz dobrać elementy twarzy i ubioru w postaci włosów, oczu, nosa, uszy, 

koszulki, spodni, spódnicy, butów itp. Im więcej elementów tym lepiej.   

 

 
  

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie swoim pociechą w wykonaniu tego zadania.  Z góry 

dziękuję za wyrozumiałość i szczere chęci. 

Efekty pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać na adres emaliowy wychowawcy klasy. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Łukasz Kubalewski 

 

EEG- Rewalidacja: Wojciech G.  opr.K.O 

 

1.Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji. Pokaż i nazwij owady żyjące na łące. 

                                                                                                                                      

                       

MOTYL      KONIK POLNY  BIEDRONKA 

 

                                                                  

     WAŻKA                MUCHA 

 



2 . Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji: 

 Zadawaj pytania : 

- Pokaż np.biedronkę,….. 
- Pokoloruj ……. 

-Jaki kolor ma…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatis: Dominika S. i Julia R. 

Temat: Rozwiązujemy krzyżówkę. 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło: 

 

                  1.                                                        2.                                                 3 

 

 

 
                                                                                                               4. 
                            

 

 
                 

. 

 

 

 

 

5.                            6.                                             7              

 

 



Czwartek 14.05.2020r.  

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Pojęcia związane z pracą 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Pojęcia związane z pracą. 

 

Wskazówki dla rodziców i uczniów: 

- Zadaniem uczniów czytających jest uważne przeczytanie informacji i poleceń zawartych w kartach pracy, 

zapamiętanie ich w miarę ich możliwości oraz wypełnienie zadań zgodnie z poleceniami. Proszę rodziców o 

sprawdzenie, czy wasze dzieci prawidłowo zrozumieli zadania i przeczytane treści. 

- Mamę Wojtka proszę, aby przeczytała synowi o czym jest dzisiejsza lekcja. Jego zadaniem jest 

opowiedzenie co widzi na ilustracjach i zaznaczenie tych odpowiedzi, na które będzie znał odpowiedź. 

Zadanie 1 

Przeczytaj i zaznacz X właściwą odpowiedź. Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi tekstu. Zadaniem 

Wojtka jest zaznaczenie tych odpowiedzi, które będzie znał. 

 

 



Zadanie 2. Dla Julii, Dominiki, Magdy i Kacpra 

Przeczytajcie uważnie tekst o pracy. Wypiszcie na kartce pojęcia związane z pracą ( podpowiedź: są napisane innym 

kolorem niż reszta tekstu) i opiszcie swoimi słowami co one oznaczają. 

Zadaniem Wojtka jest wskazanie na którym obrazku jest szef ( pracodawca), a na którym pracownik. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Zadanie 3 

Zaznaczcie proszę X właściwą odpowiedź dotyczącą właściwych zachowań w pracy lub w placówce dla 

osób niepełnosprawnych. Mamę Wojtka proszę o odczytanie synowi tekstu. 

 

 



RELIGIA:  TEMAT:  NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi? 

Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić 

kiedy zdarzy nam się odejść od pasterza. 

Kochane Dzieci 

Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet 

nazywa je po imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni 

swoje owce przed złym wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za 

nim.  

To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni. 

Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i 

pasterza. Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma 

jednej owieczki! Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz 

wreszcie odnajduje zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach 

do domu, karmi ją i opatruje rany. Cieszy się, że ją odnalazł. 

Zadanie dla Was 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza ) 

- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy ) 

- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada ) 

Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem. 

Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 

lub obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4 

Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa: 

 

J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”. 

Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! ☺ 

- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem? 

- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus) 

- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach ) 

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką 

zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy 

oddalamy się od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze 

na nas czeka i chce, abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać 

się czynić dobro.  

Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go 

kochamy i chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?  

Postanowienia: 

∙ Przeproszę za zło 

∙ Modlitwa 

∙ Dobre uczynki 

∙ Kulturalne słowa 

Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który 

troszczy się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka 

na nasz powrót. 

Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80


FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Temat: Jak przekazujemy informacje? 

Zadanie dla Wojtka. 

• Co oznaczają przedstawione na rysunkach gesty  

i miny? 

• Dopasuj wyrażenia do rysunków. 

Proszę mamę o przeczytanie poniższych zwrotów: 

•     Cicho! 

•   Uważaj! 

•   Jestem zdziwiony! 

•   Ojej, co się stało! 

 

 

Pani czyta, a Wojtek wskazuje odpowiedni rysunek. Rysunki znajdują się poniżej. Dziękuję. 

• Powiedz, o czym informują nas znaki przedstawione na rysunkach. 

 

Zadanie dla Julii, Magdy, Dominiki i Kacpra. 

Do przekazywania informacji ludzie wykorzystują różne urządzenia. 

• Nazwij poniższe urządzenia i podpisz je. 

• Co to jest? 

Na stoliku lub półce stoi pudło z przyciskami. 

Kiedy film chcę obejrzeć mama włącza je czasami.                      …………………………………………….. 

Co to jest? 

Co to za aparat 

w pokoju, na szafce: 

Najpierw dzwoni, potem słyszysz jakiś głos w 

słuchawce?             …………………………………………… 

Miłej pracy! 



 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Temat: Wędrówka listu- historyjka obrazkowa. 

Zadanie dla Wojtka. 

•  Zastanów się i pomyśl, co dzieje się na obrazkach (historyjka obrazkowa ). 

• Podziel na sylaby wyrazy:          PO-CZTA       •        PA-CZKI         •        ZNA-CZKI 

Zadanie dla Julii, Magdy, Dominiki i Kacpra. 

 

• Ułóż zdania we właściwej kolejności. Ponumeruj je i zapisz do zeszytu. 

Ola: 

 Wrzuca list do skrzynki.                 Idzie na pocztę. 

Stoi w kolejce po znaczek.                Nakleja znaczek. 



KÓŁKO PLASTYCZNE:  

Temat: Prezent 

Wytnij dwa szablony serca większe ok.10 cm i mniejsze ok. 9 cm. Odrysuj większe na kartonie i mniejsze w 

środku i wytnij je. Pomaluj farbą. Między dwa serca włóż kawałek firanki ( zwróć uwagę na wzór) i kijek da 

szaszłyków, sklej serca razem. Odetnij wystające części firanki. Zrób co najmniej trzy takie serca. 

 

 

 

 

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA- Wojciech G. 

Opracowała Barbara Góra 

Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową na materiale obrazkowym 

 

Mamę Wojtka proszę, aby syn dokładnie obejrzał rysunki, następnie proszę przeczytać mu kolejne 

zdania pod obrazkiem. Zadaniem Wojtka jest wskazanie kolejno obrazków opisujących przeczytane zdanie. 

Chłopiec może następnie sam opowiedzieć co widzi na rysunkach. 

 

 



Zadaniem Wojtka jest opowiedzenie swoimi słowami co dzieje się z nasionkiem fasoli? 

Czego potrzebują roślinki do rozwoju? 

 

 

 
 
 

 

Piątek  15.05.2020r.  

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Poszukiwanie pracy, dokumenty związane z poszukiwaniem 

pracy. 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:  

Temat: Poszukiwanie pracy, dokumenty związane z poszukiwaniem pracy 

 



Wskazówki dla rodziców i uczniów: 

- Proszę, aby dzieci przeczytały głośno i uważnie materiały dotyczące poszukiwania pracy, są tam wskazówki, 

które mogą się przydać wam i waszym bliskim. Rodziców proszę o sprawdzenie, czy uczniowie zrozumieli 

przeczytany tekst i polecenia.  

Materiału jest dużo- możecie go rozłożyć na kolejne dni. Choć nie każdy z was może podjąć pracę, warto, 

żeby umiał wypełniać druki urzędowe, napisać proste ogłoszenie, czy znał sposoby poszukiwania pracy. 

- Julio ty posiadasz pakiet edukacyjny „O dorosłości”- poszukaj książeczkę „Aktywny zawodowo” – tam 

znajdziesz informacje z dzisiejszej lekcji. 

- zadania dla Wojtka są oznaczone i proszę jego mamę o odczytanie poleceń dla niego. 

 

Poniżej zamieszczone są sposoby poszukiwania pracy- przeczytaj uważnie. 

Wojtka proszę, aby zapytał brata, jak on poszukiwał pracy dla siebie. 

 

 



  
 

MOŻESZ TEŻ NAPISAĆ SWOJE OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACY – PRZECZYTAJ 

JAK TO ZROBIĆ. 

 
 



 
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY Z PRACODAWCĄ?  

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PORADY JAK TO ZROBIĆ.

 
 



DOROSŁY NIEPEŁNOSPRAWNY MUSI WIEDZIEĆ JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ  

W PRACY LUB W PLACÓWKACH DLA OSÓB TAKICH JAK WY- PRZECZYTAJCIE 

UWAŻNIE INSTRUKCJĘ. 

  

  



Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi tekstu. Zadaniem Wojtka jest wskazanie, który znaczek kojarzy 

mu się z poleceniami: SŁUCHAJ POLECEŃ,  BĄDŹ PUNKTUALNY,  REGULAMIN PRACY, BĄDŹ 

MIŁY DLA INNYCH. Proszę przekazać mi informację zwrotną, czy zadanie sprawiło mu jakieś trudności. 

W szkole pracujemy na przykładach z życia, więc zadanie można omówić na przykładzie kogoś znajomego 

np. pani wychowawczyni w szkole lub pracującego brata- powyższe zachowania stosują się do wszystkich 

miejsc pracy. 

 

Ćwiczenie 1 

Obejrzyj obrazki : „Poszukiwania pracy” i „Praca w biurze”. Wytnij obrazki i dopasuj odpowiednio podpisy 

do poszczególnych obrazków. Mamę Wojtka proszę o przeczytanie synowi podpisów. Zadaniem Wojtka jest 

opowiedzenie co widzi na obrazkach i dopasowanie tylu podpisów ile będzie umiał zrobić. Obrazki wraz z 

podpisami przyklejcie na kartkach- ocenimy je w szkole. Możecie też zrobić zdjęcie swoich prac i przesłać 

je do mnie.  

 

   
 

 
 

 

Ćwiczenie 2. dla Julii, Dominiki, Magdy i Kacpra  

Do przyjęcia o pracę potrzebne są ważne dokumenty np. życiorys, ankieta osobowa, list motywacyjny. Ich 

wzory znajdziecie w Internecie. Poniżej znajdują się proste druki do wypełnienia. Proszę uważnie 

przeczytajcie dane zawarte w niech i w miejscu kropek wpiszcie swoje dane. Jeśli będziecie mieli trudność 

poproście rodziców o pomoc. 

 

 





 
 



 

Zadaniem Wojtka jest przyjrzenie się obrazkom i odpowiedzenie na pytania co widzi? Co robią osoby na 

obrazkach? Gdzie pracują te osoby? Mamę proszę o przeczytanie polecenia. 

 

 
 



WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

1.  Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, między stopami trzyma piłkę. 

 Wykonanie:  dziecko odrywa stopy i przyciąga kolana do klatki piersiowej 

2. . Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w dłoniach piłka. Kończyny dolne 

złączone 

 Wykonanie:  dziecko zgina tułów, a piłkę przenosi w kierunku kolan 

Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch  

3. Pozycja wyjściowa: dziecko leży tyłem jak na zdjęciu, w rękach piłka oparta na kończynach 

dolnych, kończyny dolne złączone. 

  Wykonanie:  dziecko zgina tułów, dłonie z piłką przesuwa w kierunku kolan 

Uwagi: przed oderwaniem głowy i barków dziecko napina brzuch 

 

 

 
 
 

https://fizjoterapiadzieci.com/napnij-brzuch-wlasciwie-znaczy/
https://fizjoterapiadzieci.com/napnij-brzuch-wlasciwie-znaczy/

