
PROPOZYCJE ĆWICZEŃ 18-23.05.2020

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Ćw.1.Oglądanie filmu przedstawiającego mieszkańców gospodarstwa- gdzie mieszkają, co jedzą i co mamy dzięki 
nim-  https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4 
Pisanie po śladzie nazw. Co mamy dzięki kurze i gęsi – zaznaczanie na obrazku (karta pracy 1 i karta pracy 2). 

Ćw. 2 Ptactwo domowe – łączenie w pary (karta pracy 3) Liczenie w zakresie 1-5 (karta pracy 4). 
Ćw3. Łączenie ptaków z fragmentami upierzenia (karta pracy 5). Naklejanie  ptaków według instrukcji (karta pracy 
6). 
Ćw. 4. Kaczka i kura – układanie obrazka z elementów w całość (karta pracy 7). 
Ćw. 5. Dokończ rytmy- wycinanie i naklejanie w odpowiedniej kolejności (karta pracy 8).
Ćw. 6. Dobieranie obrazków wg określonej kategorii (karta pracy 9).

Zajęcia rozwijające  kreatywność- zajęcia twórcze 
Ćw. 7. Kolorowanie różnymi technikami konturu kury (karta pracy 10) gęsi, piskląt, i koguta (karta pracy 11). 
Ćw.8. Wycinanie – ćwiczenie umiejętności wycinania dowolnego, po linii prostej, falowanej)
Ćw. 9. Zabawy w masie solnej – przepis na masę solną, próby wykrawania z formy, lepienie kulek. 

Zajęcia rozwijające  kreatywność- zajęcia dekoratorsko –porzadkowe i kulinarne 
Ćw.10. Oglądanie filmu przedstawiającego przygotowanie posiłku z jajek. https://www.youtube.com/watch?
v=Zn445H1MuB8 
Ćw.11.Co potrzebne do przygotowania jajecznicy – wskazywanie i zaznaczanie elementów na obrazku (karta pracy 
12).
Ćw12. Przygotowanie posiłku z wykorzystaniem jajek. Zaangażowanie w przygotowanie dania dziecka. 

Zajęcia rozwijające  kreatywność- zajęcia muzyczno –ruchowe i sportowe- 
Ćw. 13. Zabawy z piłką (doskonalenie umiejętności kopania, rzucania)

Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

Ćw. 14.  Przypomnienie zadania Słuchanie odgłosów zwierząt i wybieranie odpowiedniego obrazka. próby 
naśladowania (do wykorzystania obrazki z zeszłego tygodnia)
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
Ćw. 15. Co robić, aby chronić  się przed korornawirusem- łączenie symbolu z obrazkiem (karta pracy 13). 

Drodzy Rodzice, 
Powyżej zamieszczone są zadania do realizacji w tygodniu  18-23 .05.2020. Proszę o wykonywanie ćwiczeń na miarę 
możliwości Państwa i dzieci. Ponadto proszę o przesyłanie zdjęć wykonanych prac na adres email. sp1soswpt@gmail.com
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez email. 
sp1soswpt@gmail.com 
Dodatkowe materiały z zakresu zajęć z psychologiem, logopedą, specjalistą integracji sensorycznej, rewalidacji znajdują 
się na stronie ośrodka. 

Dziękuję Państwu z zaangażowanie, życzę dużo zdrowia. 
J. Krasoń
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https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4


Karta pracy 1.  Przyjrzyj się ilustracjom. Wskaż (powiedz ) jakie ptactwo domowe przestawione jest na ilustracji. 
Napisz po śladzie nazwy.  

 KURA 

 GĘŚ

KACZKA



Karta pracy 2. Co mamy dzięki kurze. Otocz pętlą 

Co mamy dzięki gęsi i kaczce. Otocz pętlą 



Karta pracy 3. Połącz ptactwo domowe w pary. 

Obrazki źródło: 
https://www.canstockphoto.pl/indyk-sprytny-kura-zwierzęta-46299100.html





Karta pracy 4. Ćw. Policz ptactwo Hodowlane. Narysuj tyle kropek,  ile jest ptaków. 
Jeżeli dla dziecka na stronie znajduje się zbyt wiele elementów i rozprasza to jego uwagę, zakryj kartkę część 
przykładów, tak aby widoczny był tylko jeden rządek. 



Karta pracy 5. Połącz ptactwo domowe z odpowiednimi fragmentami obrazka 



Karta pracy 6. Wytnij ptactwo. Naklej je na grzędzie. 3 kaczki naklej na najniższej grzędzie .
4 kur naklej na najwyższej grzędzie, 2 kaczki naklej obok klatki, po 3 kury naklej na 2 i 3grzędę. Policz i wpisz do tabeli ile jest poszczególnych ptaków. 





Karta pracy 7. Wytnij elementy i ułóż zdjęcie. Następnie naklej do zeszytu. 

http://lesnikmlynary.pl/zwierzyna,ac172/kaczka-krzyzowka,99

    

https://agrotrader.pl/oferta/kury-kury-nioski-i-brojlery-zdrowe-szczepione-ferma-drobiu-machowa-ID314697.html

Karta pracy 8. Dokończ  sekwencje (wytnij i naklej)



Karta pracy 9 . Wytnij i dopasuj w odpowiednie miejsca. Następnie policz ile jest kaczątek, gęsi i piskląt. 



       
Kura gęś 

kaczka 







Karta pracy 11. Pokoloruj kontury dowolnymi technikami (np. farbami, wydzieranką z gazety, bibułą). 



Karta pracy 12. Wskaż produkty i składniki, których użyjesz podczas przygotowywania jajecznicy. 



Ćw. Co należy zrobić, aby uchronić się przed koronawirusem. Dopasuj symbole do zdjęć. 

………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………….



Składniki na masę solną

szklanka mąki

szklanka soli

  ½ szklanki wody 

Przepis na masę solną

W misce wymieszaj mąkę z solą a następnie dodaj wodę i dokładnie wymieszaj a następnie 
ugniataj do uzyskania jednolitej gładkiej i elastycznej masy.


