
Witajcie kochani uczniowie. W tym tygodniu obchodzimy 3 święta narodowe.  

1 Maja- Święto Pracy 

2 Maja – Święto Flagi 

3 Maja – Święto Konstytucji 

Przesyłam Wam zdjęcia i rysunki naszych symboli narodowych. Proszę utrwalcie je sobie. 

Rysunki konturowe proszę o pokolorowanie lub wyklejenie(kolorowy papier, plastelina) zostawiam 

do waszego wyboru .Jest również krzyżówka do rozwiązania. Z rewalidacji coś do policzenia i szlaczki. 

Zachęcam do systematycznej pracy. Pozdrawiam Was i waszych Rodziców bardzo serdecznie. Życzę 

dużo cierpliwości i wytrwałości w tym trudnym czasie dla wszystkich. Pani Ewa, Małgosia Ch, 

Małgosia F, oraz Pani Sylwia coś ciekawego przygotowały również dla Was. Po wykonaniu prac 

bardzo proszę o przesłanie ich na stronę Sp1. Pozdrawiam gorąco wasza wychowawczyni Katarzyna 

Kopka. 



























POLICZ 

Kwiecien Academy



 

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. 

 



Logopedia 

Drodzy Rodzice, 

Kontynuujemy ćwiczenia z głoską „sz”.                                       

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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Więcej ćwiczeń w zakładce „Logopedia” 😊                                                                                  

Dziękujemy za wkład pracy.  Pozdrawiamy logopedki 



Kochani 

W nadchodzącym tygodniu obchodzimy święta majowe. Zapraszam do 

obejrzenia filmików, które przybliżą Wam tematykę tych dni. Zachęcam do 

wspólnego śpiewania. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA  film o polskich symbolach 

narodowych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo   piosenka młodego 

patrioty 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXNcZ15-52U  - piosenka Biało - 

czerwone 
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3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Jeżeli to możliwe wydrukuj tę kartę pracy i dorysuj nad głową Matki Bożej 

koronę królewską oraz ozdób Jej wizerunek narysowanymi kwiatkami. Możesz 

też narysować na kartonie bukiet kwiatów dla Matki Bożej. Posłuchaj 

zamieszczonej w zakładce – Religia pieśni „Chwalcie łąki umajone…” 

 

 



W maju oddajemy cześć Maryi – Matce Jezusa. 

Słowa z Pisma Świętego: „Jezus rzekł do Matki, oto syn Twój. Następnie rzekł 

do ucznia: Oto Matka Twoja". 

Maj, najpiękniejszy miesiąc roku, jest poświęcony Maryi. Oddajemy Jej cześć, 

uczestnicząc w nabożeństwach majowych. Modlimy się wtedy litanią do Matki 

Bożej. Zajrzyj do zakładki – Religia i pomódl się słuchając śpiewanej litanii. 

 

 

 

 





Zajęcia rewalidacyjne 27 – 30.04.2020 r.   

POLSKA 

Obejrzyj symbole, przeczytaj etykiety oraz wytnij etykiety poniżej i wklej w odpowiednie 

miejsce 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT POLSKA GODŁO FLAGA 

 

 

POLSKA 

FLAGA 

GODŁO 

PREZYDENT 



2.Przyjrzyj się mapie. To jest mapa Polski. Teraz obejrzyj obrazki, umieszczone na następnej stronie. 

Nazwij  to, co tam widzisz. Wytnij i wklej w kontury Polski tylko te obrazki, które kojarzą się z naszą 

Ojczyzną.  

 

 

 

Obrazki do wycięcia i wklejenia w mapę Polski: 



 

 

 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 


