
Zajęcia rewalidacyjne 27 – 30.04.2020 r.   

                                                                  ZAWODY 

Przyjrzyj się osobom na obrazkach. Jak myślisz, jakie zawody wykonują?. Wytnij obrazki z 

ostatniej strony i wklej w odpowiednie chmurki oraz przyklej etykietę z zawodem. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Symbole do wycięcia i wklejenia przy odpowiedniej osobie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Etykiety do wycięcia  i wklejenia przy odpowiedniej osobie:  
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Szanowni Państwo,  

Przypominam  o realizacji ćwiczeń z zajęć z psychologiem (dotyczy dzieci objętych 

taką formą zajęć w bieżącym roku szkolnym). 

Ćwiczenia do pracy w domu znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka w zakładce: 

 

Uczę się w domu – Porady psychologa i tam – na dole strony 

załączniki SP1 

Zadania proszę wykonywać stopniowo, w miarę możliwości psychofizycznych 

dziecka, wg podanych instrukcji.  

Uwaga!  

 Zdjęcia z realizacji zajęć z psychologiem należy przesyłać na mail 

psychologsoswpt@gmail.com  

Materiały można również odsyłać do wychowawcy klasy razem z pozostałymi 

kartami pracy. 

 Zestawy dla uczniów uaktualniane są co tydzień. 

 Zwrotne maile od Państwa są dowodem realizacji zajęć specjalistycznych 

przez uczniów. 

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie,  

życzę dużo odporności i cierpliwości. 

Pozdrawiam serdecznie.  

Sylwia Ćwiklińska 

  

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji:  

psychologsoswpt@gmail.com, tel. 534 512 370 

 

Poniżej przykładowe ćwiczenia dostępne w zakładce PORADY PSYCHOLOGA. 

Zapraszam do współpracy. 
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Materiał obrazkowy pozyskany ze strony https://emocjedziecka.pl/ 

 

Wersja dla dzieci wymagających więcej wsparcia:  

Drogi Rodzicu, wydrukuj powyższe obrazki w dwóch kopiach. Wytnij je i ćwicz  

z dzieckiem umiejętność dobierania identycznych ilustracji. Zastosuj polecenie: „Połóż na taki 

sam”. Podczas zadania nazywaj emocje prezentowane dziecku. Spróbujcie odgadnąć, które 

ze zwierzątek prezentuje omawianą dziś emocję, czyli: „ZŁOŚĆ”. 

Wersja dla dzieci wymagających mniej wsparcia:  

Drogi Rodzicu, wydrukuj powyższe obrazki w dwóch kopiach. Wytnij je i zagraj  

z dzieckiem w memory. Poćwiczcie pamięć wzrokową. Nazywajcie emocje podczas wspólnej 

zabawy. Spróbujcie odgadnąć, które ze zwierzątek prezentuje omawianą dziś emocję, czyli: 

„ZŁOŚĆ”. 

*Przy braku możliwości wydruku poszukajcie identycznych obrazków na monitorze 

komputera, zgodnie z kartą pracy umieszczoną w załączniku (4) SP1 w zakładce PORADY 

PSYCHOLOGA. 

 



Drodzy Rodzice, 

Na ten tydzień proponuję utrwalanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych.                                     

 Zachęcamy jednocześnie do korzystania z ćwiczeń zamieszczanych na naszej stronie ośrodkowej,  

zakładka „Logopedia. ” W razie jakichkolwiek pytań, czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień, prosimy   

o kontakt, mail kontaktowy: specjalsoswpt@gmail.com 
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Na stronie ośrodka znajduje się gra planszowa do utrwalania wyrażeń dźwiękonaśladowczych w 

formie zabawy. 😊 

 Dziękujemy za wkład pracy. Pozdrawiamy logopedki  

 

 

 



Koktajle owocowe 
 

Koktajle owocowe to smaczne i zdrowe przekąski, pełne witamin bez dodatku cukru. Chciałabym 

wam zaproponować dwa do wyboru, ale możecie też wykorzystać swoje ulubione owoce i 

przygotować koktajl wg własnego przepisu. 

 

  „SHREK” 

 

Składniki na 2 porcje: 

• 2 krążki świeżego ananasa (obrany) 

• garść świeżego szpinaku 

• 1 obrana gruszka bez pestek 

• 1 banan (obrany) 

• 2 małe łyżeczki miodu 

• szklanka wody niegazowane 

Wykonanie: wszystkie składniki zmiksować w blenderze, przelać do szklanek. 

  

 



 

„GUMIŚ” 

 

Składniki na dwie porcje: 

• szklanka malin 

• 1 obrana gruszka bez pestek (obrana) 

• 1 dojrzały banan (obrany) 

• sok z połowy cytryny 

• 2 małe łyżeczki miodu 

• szklanka niegazowanej wody 

Wykonanie: wszystkie składniki zmiksować w blenderze, przelać do szklanek. 

Zachęcam do przygotowania i życzę SMACZNEGO! 

 

 

 

 



 


