
Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

07.04.2020r. (2h. lek) 

Temat: Ja – członek rodziny. Udział w Świętach i tradycjach rodzinnych oraz 

religijnych 

Proszę rodziców o odczytanie tekstu a uczniów o uważne słuchanie i odpowiedź na pytania 

do tekstu:  

,,Wielkanocna pisanka „ 

Babcia położyła na stole miskę z jajkami.  

- Przygotujcie farby – powiedziała do Ady i Olka. - Będziemy robić pisanki. 

- Hura! - wykrzyknęły dzieci.  

Zabrali się do pracy. Babcia malowała na skorupce kwiaty, a dzieci różne 

wzorki. Ada robiła kropki i kreski. Olek chciał namalować robota, ale farba 

rozlała się po jajku i zamiast robota zrobił się kolorowy bałwanek.  

Wtem jedna z pisanek zaczęła się ruszać. - Co to? - zapytała Ada. Pisanka 

kręciła się i kręciła. Nagle pękła skorupka. Z kolorowej pisanki wykluł się 

mały kurczaczek.  

- Ciekawe, kto mieszka w innych pisankach – powiedział tajemniczo Olek.  

 

Odpowiedz na pytania do tekstu pełnym zdaniem:  

 

• Co babcia malowała na swojej pisance?  

• Jak miały na imię dzieci?  

• Co wykluło się z pisanki?  

 

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami:   baranek,   baba,   pisanki,   palma  

(można wyciąć wyrazy i wkleić lub napisać ołówkiem, następnie uczeń 

samodzielnie poprawia pisząc długopisem) 

 

Na stole stoi cukrowy       _____________________  

W koszyku są kolorowe     ___________________  

W wazonie jest kolorowa    __________________  



Na talerzu leży pyszna      ____________________  

Obserwacja koszyczka Wielkanocnego  na ilustracji 

Poobserwujcie koszyk i zapamiętajcie co się w nim znajduje 

 

1. Następnie spróbujcie wymienić co się w nim znajduje oraz zapisać 

nazwy produktów do zeszytu (można z pomocą rodzica, po 

napisanym przez rodziców śladzie) 

2. Teraz proszę policzyć ile produktów mieści się w koszyczku. 

3. Wypełnicie karty pracy, z tych kart pracy, które otrzymaliście ode 

mnie na pocztę e-mail, Messengera. Proszę o wykonanie strony: 

58,59,60,61,62,63,64. 

Karty te można odwzorować do zeszytu nie drukować!!! 

4. Z również przesłanych materiałów dla uczniów w części I ,,Materiały 

ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną…” 

proszę o przeczytanie mieszczącego się tam tekstu obrazkowego przez 

uczniów (tekst można wpisać do zeszytu – uczniowie samodzielnie 

piszący, bądź po śladzie) str. 127 (ćw. 98), str. 128 (ćw. 99) 

5. Z materiałów ćwiczeniowych część II. ,,Materiały ćwiczeniowe dla 

uczniów z niepeł. Intel…” – w miarę swoich możliwości str. 119 i 120 

(ćw. 53). 

 

 



Życzę powodzenia  i miłej pracy 

Anna Goleń 

 

 


