
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze II – nauczyciel B. Haszczyn 
 
Tydzień 1. 
16 03. – 19.03.2020  

Karuzela uczuć 

 

ćwiczenia kształtujące umiejętność nazywania, wyrażania swoich 
emocji oraz szanowania emocji innych. 

1.  Wykonaj z papieru termometr (taki jak do mierzenia 
temperatury ciała). 

2. Zaznacz swój dzisiejszy nastrój na papierowym termometrze. 
3. Antek gra z kolegami w piłkę na boisku szkolnym. W pewnym 

momencie strzela gola, który decyduje o wygranej jego drużyny. Jak 

się teraz czuje Antek? 

4. Zadaniem jest dokończenie zdań zgodnie z odczuciami 

np. Czuję złość, gdy… 

Czuję radość, zadowolenie, gdy…. 

5. Wyszukaj w gazetach, a następnie wytnij zdjęcia, obrazki, które 

według ciebie agresję. Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie. 

6. Kolaż pozytywnych uczuć – wytnij z gazet obrazki, słowa, które 

wywołują w tobie pozytywne emocje. 

7. Rysowanie z zamkniętymi oczami – relaksacja, ćwiczenie 

wyobraźni, koncentracji uwagi. Próbuj narysować koło, kwadrat, 

serce, domek, kwiatek. 
 

 

 



 
Tydzień 2. 
23-26.03.2020  
Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową  
Karta Pracy 1 

1. Do podanych rzeczowników dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym: 

góra – 

piekło – 

nienawiść – 

choroba – 

radość – 

zima- 

2. Przeczytaj podane wyrazy i utwórz ogólną nazwę (pojęcie nadrzędne) 

dla wymienionych rzeczy: 

kanapa, biurko, stolik, szafa to … 
czapka, szalik, skarpety, koszulka to … 
kolczyki, pierścionki, łańcuszki to … 
pralka, suszarka, zmywarka, piekarnik to … 
ołówek, piórnik, farby, kredki, linijka to … 
róża, irys, stokrotka to … 
lipa, dąb, klon to … 
trawa, agrest, świerk, buk to … 
koń, pies, dżdżownica, orzeł, wilk to … 

3. Utwórz jak najwięcej wyrazów z podanych liter, zawartych w wyrazie 

„cudzysłów”: 

  

…………………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Tydzień 3. 
 
30 03. – 2.04.2020  
Ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie. Utrwalanie 
podstawowych wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i 
przymiotniku.  
Karta pracy 1 

1. Dopisz przymiotniki do podanych rzeczowników: 
lody – (jakie?) …………………………………………. 
ryba  – (jaka?) …………………………………………….. 
statek – (jaki?) ……………………………………………… 

2. Utwórz czasownik od podanych rzeczowników: 
(co?) uśmiech – (co robi?)…………………….. 
(kto?) śpioch – (co robi?) ……………………. 
(kto?) przewodnik – (co robi?) …………………….. 
(co?) płacz – (co robi?) ……………………. 

3. ZAPROSZENIE do pizzerii PEPERONE 

duża pizza (dla 2 osób): 20 zł 

mała pizza (dla 1 osoby): 10 zł 

woda: 2 zł 

sok: 3 zł 

sos do pizzy: 2 zł 

Jeśli rodzina liczy 5 osób, to jakie pizze i za jaka cenę można dla nich 

zamówić? Jeśli każda osoba będzie chciała sok lub wodę, to o jaką 

kwotę zwiększy się ich rachunek? 

4. ZAPROSZENIE na wystawę motyli egzotycznych 

bilet normalny: 7 zł 

bilet ulgowy: 4 zł 

. Ile zapłaci rodzina 3 osobowa (z 1 dzieckiem), a ile 4 osobowa (z 2 

dzieci) za bilety? Ile biletów ulgowych, a ile normalnych potrzebują? 

 



 

Tydzień 4.  
6.04.2020  

 

 



 

 

 

 



 

Tydzień 5. 
16.04.2020 

 

 



 

 

 



Tydzień 6. 
20.04 -24.04.2020 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



Tydzień 7. 
27.04.-30.04.2020 
 

 
 
 



Zasady kultury osobistej i właściwego zachowania w różnych sytuacjach 
społecznych 
1.Projekcja filmu edukacyjnego „ Złe zachowania”. Rozmowa na temat 
filmu z rodzicem. 
https://www.youtube.com/watch?v=MsedFypCQRY 
 
2. Ćwiczenie na platformie LearningApps polegające na rozróżnianiu 
zachowań pożądanych i nieakceptowanych w szkole. 
https://learningapps.org/display?v=p1nk9datv19 
 


