
 

Zajęcia rewalidacyjne AAC  22-25.06.2020 r.   

 

Już zbliżają się wakacje. Obejrzyj obrazki. Co na nich widzisz? Czy byłeś tam? Pod każdym 

obrazkiem wklej pasujące przedmioty. Obrazki do wycięcia są na następnej stronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SP.1.                                                                           22.06.-26.06   2020R.          

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ  KLASA  VI/VIIB  

Rozmowa- rozmawiad ze sobą możemy w wielu miejscach i w różnych 

sytuacjach. Popatrz na poniższe zdjęcia. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Za zgodą wydawnictwa Harmonia : „Rozwijanie komunikacji” Jacek Stojanowski. 



Zajęcia kulinarne 

 

Koktajl truskawkowy 

Poznaj najpyszniejszy sposób na koktajl truskawkowy. Mój 
przepis na ten orzeźwiający i nieziemsko apetyczny koktajl z 
truskawek to tylko kilka znanych Ci składników. To nasz ulubiony 
napój truskawkowy na lato! 

 

 

 



Składniki: 
 

 500 g truskawek 
 2 średnie i dojrzałe banany 
 sok z połówki cytryny 
 pół szklanka jogurtu naturalnego 
 pół szklanki mleka 

Do zrobienia koktajlu z truskawek i bananów potrzebujesz użyć 
blendera ręcznego typu żyrafa lub blendera kielichowego. Z 
podanych składników wychodzą cztery spore porcje koktajlu. 
Łącznie jest to minimum litr koktajlu truskawkowego.  
 
Owoce umieść w jednym naczyniu, w którym będziesz je 
miksować przy pomocy blendera ręcznego typu żyrafa lub 
blendera kielichowego. Truskawki dojrzewające w słońcu oraz 
dojrzałe banany są tak słodkie, że nie zalecam dosładzania 
koktajlu. Jeśli jednak lubisz słodsze napoje lub Twoje truskawki 
nie są wyjątkowo słodkie, to możesz dodać łyżkę miodu płynnego 
lub też cukru trzcinowego czy też delikatnego syropu. 
 
Do podanych przeze mnie ilości owoców zalecam dodać jedną 
szklankę płynu, by otrzymać idealny koktajl truskawkowy. Taki 
napój nie jest ani za gęsty, ani za rzadki. Ja wlewam do 
zmiksowanych owoców pół szklanki prawdziwego mleka 
pełnotłustego oraz pół szklanki jogurtu naturalnego.  
 
Zamiast mleka i jogurtu możesz dodać szklankę maślanki lub 
kefiru. 
Całość możesz wymieszać łyżką lub zmiksować raz jeszcze 
blenderem. Aby otrzymać rzadszy koktajl z truskawek wystarczy, 
że dodasz więcej mleka.  
 
Aby otrzymać smoothie truskawkowe zmiksuj mrożone truskawki z 
bananami, lub mrożone banany z truskawkami albo też do 
owoców dodaj zmiksowane kostki lodu.  



 



Zajęcia twórcze 

 
Zachód słońca nad morzem 

 
 
 
Papierowe talerzyki okrągłe i prostokątne malujemy na dwa kolory żółty i 
niebieski. Dodajemy odrobinę pomarańczowej farby tworząc zachodzące 
słońce. Z kartonu wycinamy łódki i żagle. Przyklejamy. 
 
Materiały: 

 talerzyk papierowy okrągły lub prostokątny 

 farby plakatowe 

 pędzel 

 nożyczki 

 blok techniczny 

 klej 
 

 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1096-zachod-slonca-nad-morzem-2


 



Z zielonego papieru wycinamy kształt kubka. Stemplujemy kwadratową gąbką i białą farbą (kostki lodu). 
Naklejamy plasterki cytryny wycięte z żółtego i pomarańczowego papieru. Doklejamy rurkę do picia. 
 
Materiały: 

 papier zielony, żółty i pomarańczowy 

 nożyczki 

 klej 

 kwadratowy kawałek gąbki 

 biała farba 

 rurka do picia 

 



 



 



Zajęcia muzyczne – Wakacje tuż, tuż… 

 

1. Piosenki o wakacjach. 

Majka Jeżowska – Idą wakacje 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

Majka Jeżowska – Na plaży 

https://www.youtube.com/watch?v=k-AOW_76luU 

Lato, lato, lato czeka 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

 

 

2. Bezpieczne wakacje. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=107s 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4 

 

3. Odgłosy lata. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpILSUaVNTc 

https://www.youtube.com/watch?v=cXDrSQJfMqo 

https://www.youtube.com/watch?v=lI5dg-1Ynz4 
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Bezpieczne wakacje 

 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby 

bezpiecznie spędzić wakacje: 
  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na 

pasach dla pieszych i na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i 

bezpiecznych kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze 

noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z 

filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny 

podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się 

zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby 

są trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot 

może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

 



             Świętych kocham i szanuję ich uczynki naśladuję 

Święty Dominik Sawio gdy na ziemi żył, to Bogu służył, teraz jest                  

z Nim w niebie i modli się za Ciebie. 

 

 

 



                            Wakacje z Panem Bogiem  

Zbliżają się wakacje  - czas odpoczynku. Przeżywamy je razem 

z Bogiem. Zajrzyj do zakładki – Religia i posłuchaj piosenki 

zespołu Arka Noego pt. „ Wakacje cały rok”. 

 

 



Ćwiczenia oddechowe 
wspomagane pracą ramion 

Terapia ruchem 



Usiądź wygodnie na krześle. Ramiona opuść wzdłuż tułowia. Wykonaj ruch 
ramion skosem w bok, jednocześnie uwypuklając klatkę piersiową – wdech. 

Przyciągnij ramiona do siebie z jednoczesnym skłonem tułowia w przód- 

wydech. 



Usiądź wygodnie na krześle. Wyprostuj plecy, ramiona opuść 
swobodnie wzdłuż tułowia. Wykonaj ruch ramion w bok z 

jednoczesnym wypchnięciem klatki piersiowej w przód – wdech 
nosem, z wydechem powróć do pozycji początkowej. 



Usiądź wygodnie na krześle. Ręce opuść swobodnie wzdłuż tułowia. 
Przenieś ramiona bokiem w górę (nad głowę)- wdech nosem, na końcu 
ruchu zegnij ręce w łokciach, skrzyżuj dłonie za głową. Powrót wydech 

z przymkniętymi ustami.  



Usiądź wygodnie na krześle. Ramiona opuść wzdłuż tułowia. Przenieś 
ręce przodem w górę nad głowę – wdech nosem, wstrząśnij rękami, 

wydech ustami – powrót. 



Usiądź na krześle, ramię z jednej strony zegnij, dłoń oprzyj o biodro. 
Przenieś ramię z drugiej  strony bokiem nad głowę z jednoczesnym 
skłonem tułowia w bok – wdech nosem, powrót wydech ustami. 

Powtórz po drugiej stronie  



WF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBs7Oytgqz0 

https://www.youtube.com/watch?v=V0K3R37T5iw 

https://www.youtube.com/watch?v=HkPdFnGRFGw 
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