
ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 

Kontakt z pedagogiem dostępny jest poprzez e - dziennik Librus. 

 

Wirtualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia z 

pedagogiem: 

Drodzy Uczniowie i Rodzice zachęcam do odwiedzania następujących stron, na których 

możecie znaleźć ciekawe propozycje ćwiczeń i zadań: 

 
 

szaloneliczby.pl  - strona na której znajdziemy liczne zagadki logiczne i matematyczne, 

łamigłówki, a także quizy rozwijające pamięć, koncentrację, spostrzegawczość, kreatywność, 

poszerzające wiedzę i umiejętności 
 

 https://dyktanda.online/app/ - to bezpłatna strona przeznaczona dla wszystkich uczniów klas 

1-8, którzy chcą ćwiczyć i utrwalić swoją ortografię. Dyktanda są skategoryzowane są według 

trudności ortograficznych i stopnia trudności. Aplikacja dyktanda.online jest świetnym 

sposobem na naukę zasad ortograficznych oraz ćwiczenie rozwiązywania dyktand! 
 

https://www.matzoo.pl - strona  z zadaniami matematycznymi on- Line dla uczniów klas 1-8. 
 

https://www.czasdzieci.pl - Strona z licznymi zagadkami logiczymie i matematycznymi, 

łamigłówkami, a także quizami rozwijające pamięć, koncentrację, spostrzegawczość, 

kreatywność, poszerzające wiedzę i umiejętności. Znajdziemy tu również kolorowanki 
 

http://pisupisu.pl- to platforma dla dzieci  z klas I – III.  Można znaleźć tam wiele gier 

edukacyjnych, ortografia on-line, czytanki i trening umysłu. 
 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/ Gry  i zabawy podzielone tematycznie oraz generatory 

kart pracy do edycji takich jak nauka pisania, pisanie po śladzie, nauka zegara, grafy 

matematyczne i wiele innych https://eduzabawy.com/generatory/. Materiały są darmowe. 

Ponadto w dziale kalendarz świąt znajdują się dekoracje, dyplomy oraz napisy. 
 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjU15ygwazoAhVClYsKHeqFBocQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fszaloneliczby.pl%2F&usg=AOvVaw00T8uxlo3IAm_ib8ZPIAdP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjU15ygwazoAhVClYsKHeqFBocQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fszaloneliczby.pl%2F&usg=AOvVaw00T8uxlo3IAm_ib8ZPIAdP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdyktanda.online%2Fapp%2F%3Ffbclid%3DIwAR11cRWDITF9ABni5HSP0w1X_SVZoINoe7TZyOh7QvGg6YlNh0aIyrJPlCI&h=AT1ly_e_oRhK03_8VsTJrUwNO6hqWKfzcGwV-xgOlV7YgLoS2T2gWBKFyUdKy3ECpLc60y7WgKv2mBTUeEmDiXD-tszKlsjyfqU2T6oqRg99csCLaJnA9Xv2M6C7DF2JBuKW-5HqAt0Qu2JjFjNMDSppNhruC6b0AjfXQltNDTSj_z2rEFEiU4khRu_X61wq-dSpt3gedeXbASjuby1IW50GqQjSewqpQXLnQT9TA04wmULEtyL8NEJQmFsWM9WOaC-duzWx61IDUrCSfZ0bNl_sHjYWS8jswLkPeEh-0CmKo0LLj008QqERbfH6k__5GNyYokktt6HMGrGEt5fVQ-Qh2ZssxC8vuXZRdd27mrVy1riHB0wPD_xdKNa7jZMF6L6WeozkVzsWYiStpT0kg2UocQr_WewTeELvMpuOyE97XO3PlRscaDhcFL6aSCc7CZKjWfNSknsX_Oga8Ea4nOFjgZahW1Wf4vfX3JpgDKr7NrH7o3cbWWAmrMyr0QHvwMraqYFzDf0YTMFvYpQkD0gTvaGvCa-zQ6mIPe0NSjAyN3tGRRWWkoDOsUIcd_ugUQxyVZsH0OWnUbnKkZf_-7RJ9xBAcR54eV8r9mO828UVivUbrl98ietuRZydKw
https://www.matzoo.pl/
https://www.czasdzieci.pl/
http://pisupisu.pl/?fbclid=IwAR2PHlzk5FS5F0RYCMNrMPD6VRkgmf1NWh6tJz5uVjMro4pnWxqJJgULRYY
https://eduzabawy.com/karty_pracy/
https://eduzabawy.com/generatory/.%20Materiały


KARTY PRACY  - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz 

zajęcia z pedagogiem 

1. Znajdź okienka ze wskazaną literą 

http://learningapps.org/watch?v=h52j1bin 

2. Połącz sylabę z wyrazem 

http://learningapps.org/watch?v=mhh29xh2 

http://learningapps.org/watch?v=yx93xidj 

http://learningapps.org/watch?v=33xi0sz5 

3. Połącz sylaby w pary 

http://learningapps.org/watch?v=xqzdhhhn 

4. Dobierz pary 

http://learningapps.org/watch?v=qqcfp5y3 

http://learningapps.org/watch?v=x8bduezk 

5. W wolnym czasie wykonaj obrazek pt. "Wiosna na łące". Elementy obrazka wykonaj z 

drobnych kulek papierowych lub z plasteliny. 

6. Zabawa plasteliną – tworzenie ludzików z plasteliny lub wyklejanie dowolnej kolorowanki 

plasteliną  
7. Ćwiczenia ruchowe: 

 

http://learningapps.org/watch?v=h52j1bin
http://learningapps.org/watch?v=mhh29xh2
http://learningapps.org/watch?v=yx93xidj
http://learningapps.org/watch?v=33xi0sz5
http://learningapps.org/watch?v=xqzdhhhn
http://learningapps.org/watch?v=qqcfp5y3
http://learningapps.org/watch?v=x8bduezk


8. Zabawa rzuć i narysuj „stworka – potworka” 

Będziecie potrzebować:  

 Czystej kartki papieru 

 Ołówka i kolorowych kredek 

 Kostki do gry 

 Planszy z elementami do rysowania 

Celem zabawy jest narysowanie stworka zgodnie z matrycą na planszy. Jak to zrobić?. Zaczynamy od 

tułowia, później będą ręce i nogi, następnie oczy, usta i na końcu włosy. Kształt poszczególnych części 

ciała będzie zależeć od rzutu kostką. Ile oczek wypadnie taki kształt odpowiedniej części ciała 

powinien być narysowany. Kształt powinien być w miarę zgodny z matrycą ale nie jest to warunek 

konieczny. Wszak to tylko dobra zabawa. 

 


