
25.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Dziś przekonamy się ,że warto okazywać emocje. 
Obejrzyj krótki film: „ Jak zamienić emocje w sprzymierzeńców?” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TyilkhHrGuo 

Na karcie umieszczonej poniżej znajdziesz sytuacje, które mogą powodować pojawianie się 
złości. Przeczytaj je uważnie lub poproś o to Rodzica. W jednym z dymków znajdziesz puste 
miejsce – wpisz tam samodzielnie lub po śladzie sytuację, w której jeszcze czujesz złość.  

Poniżej widzisz termometr, na którym, za pomocą kolorów, możesz określić jak duże 
nasilenie emocji czujesz.  

Pokolorowany jest na 4 kolory, które oznaczają: 

 Zielony – czuję spokój  
 Żółty – czuję lekkie zdenerwowanie 
 Pomarańczowy- czuję złość  
 Czerwony- czuję ogromną wściekłość 

Postaraj się teraz przypomnieć sobie, jak czułeś się w sytuacjach opisanych w dymku. 
Następnie pokoloruj dymki odpowiednim kolorem. 

 

 



 

 

Zajęcia rozwijające komunikację 

 
 

 

Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą podpisy pod obrazkami. Jeśli chcesz, pokoloruj obrazki. 

 

26.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

 

Dziś jest ważny dzień- to święto Twojej Mamy. Nie zapomnij o złożeniu Mamie życzeń. 
 
Popatrz na obrazek umieszczone poniżej i zapisz samodzielnie lub po śladzie wyrazy, z 
którymi kojarzy Ci się Szczęśliwa Rodzina? 



 

 

 

Możesz teraz opowiedzieć o swojej rodzinie używając wybranych z poprzedniego ćwiczenia 

słów. 

 

Plastyka 

Przygotuj kartkę z bloku A-3, stare gazety, klej i pastele. Dziś wykonamy portret członka 

rodziny, możesz przedstawić siebie, mamę, tatę, siostrę, brata, a nawet babcie lub dziadka. 

Wybór należy do Ciebie. 



 

 

27.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Dziś przypomnimy sobie jakie znamy zegary. Obejrzyj krótki filmik o zegarach dawniej i dziś. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Mi-8kjXAW4 

https://www.youtube.com/watch?v=-Mi-8kjXAW4


Popatrz na kartę pracy, odszukaj na niej te zegary, które były prezentowane w filmie. Nazwij 
je, powiedz które były używane dawniej, a które uzywamy dziś. 

  
 

 

 

Powiedz jakie zegary masz w swoim domu . 

Plastyka 

Dzis wykonamy książkę. Potrzebne nam będą:  wycięte literki z gazet, rolka po papierze 
toaletowym, zielona farba, pędzel, kolorowa kartka z bloku technicznego, jasna kolorowa 
kartka z bloku rysunkowego, biała kartka z bloku rysunkowego, kartka w kolorze złotym, 2 
zielone paski i 1 czerwony, wykałaczka, klej, nożyczki  

 

Rolkę po papierze toaletowym malujemy z zewnątrz i od środka na kolor zielony (nie 
używamy wody w celu dokładnego pokrycia rolki). Po wyschnięciu tniemy rolkę na 8 kołek, 
które kolejno forujemy - 3 kółka w „łezkę”, 1 jedno pozostawiamy okrągłe, 2 zagniatamy po 
jednej stronie w bok kwadratu i 2 kołka w łapki. Sklejamy kółka ze sobą wg przedstawianego 
wzoru zaczynając od głowy „żabki”. Po wykonaniu żabki, naklejamy ją na wyciętą kartkę. 
Zwijamy dwa zielone paski w rulonik z pomocą wykałaczki, to samo robimy z czerwoną z tym, 
że pozostawiamy ją rozwiniętą. Powstałe oczka i język doklejamy do żabki. Wycinamy ze 



złotego papieru koronę i naklejamy na kartę u góry żabki. Tytuł wykonujemy poprzez 
naklejanie literek z wyciętej gazety na kartkę. Białą kartkę z bloku rysunkowego składamy w 
wachlarz, kolorową kartę z bloku technicznego składamy na pół. Powstały „wachlarz” 
wklejamy do wewnątrz złożonej kartki bloku technicznego u samego brzegu. Naklejamy 
naszą żabkę oraz tytuł na powstałą książkę. 

Wskazówka: Do naklejania żabki na kartę proponuję użyć nieco mocniejszego kleju typu 
 „Magic”. 

 

 

 

 

 



28.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Dziś przypomnimy sobie jak można zapisywać daty cyframi rzymskimi. Wykonaj poniższą 
katrę pracy samodzielnie lub poproś o pomoc Rodzica. 



 



29.05.2020r 

Funkcjonowanie 

Wykonaj dwie kolejne karty pracy według własnych możliwości 

Popatrz na obrazek poniżej. Nazwij te obrazki, które znasz. Powiedz jaka głoska znajduje się 
na końcu wyrazów.  
Jeśli chcesz, zapros Rodzica lub Rodzenstwo i zagrajcie w grę. 
 

 

 
Czy pamiętasz co to są relacje? 
 
Dobra relacja to taka, w której osoby mogą 
swobodnie wyrażać swoje zdanie. 
Mogą mówić o swoich uczuciach, pragnieniach 
i marzeniach 



 
 
Już od chwili urodzenia w życiu każdego                   

człowieka tworzą się relacje z innymi ludźmi. 
Najpierw najważniejszymi osobami dla dziecka  
są rodzice. 
To rodzice za Ciebie 
odpowiadają i ponoszą konsekwencje Twojego 
zachowania. 
Rodzice oczekują od Ciebie słuchania 
i wykonywania poleceń. 
Później ważni staję się koledzy i osoby nam bliskie, które 
poznajemy w ciągu całego  życia. 

 
Powiedz lub narysuj jakie są relacje Twoje z osobą Tobie bliską. 
 
Zajęcia rozwijające komunikację 

Opowiedz Rodzicowi o członkach Twojej Rodziny. Możesz wykorzystać takie zdania jak:  

- siostra ma niebieskie oczy 

- dziadek nosi okulary 

- babcia piecze ciasta 

- tata czyta bajki na dobranoc 

- mama ma długie włosy 

- brat jest mały….. 

Dopasuj zdania do członków swojej Rodziny. Powiedz całym zdaniem jaka jest Twoja rodzina.  

 

Plastyka 

Przygotuj niebieską i białą kartkę z bloku technicznego, nożyczki, klej, kredki lub kartki w 
innych kolorach. 
Wytnij koło z niebieskiej kartki, możesz wcześniej odrysowć koło używając do tego ołówka i 
talerzyka. Złóz koło na pół. Wytnij z białego arkusza papieru trzy prostokąty róznej długości. 
Przyklej dwa na górze, jako kominy i jeden na przód statku, doklej czarne koła i czerwone 
paski lub narysuj je kredkami. Obejrzyj filmik umieszczony pod obrazkami. I parowóz gotowy! 



 
 

 

https://pl.pinterest.com/pin/213850682296806194/ 

 

 

 


