
 

ZDALNE NAUCZANIE 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – KLASA 1 i 2 

ELŻBIETA GALIŃSKA 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

Przygotowałam materiał, który przeznaczony jest do wykorzystania przez uczniów na cały okres 

nauczania zdalnego. Proszę, aby każdy z uczniów założył sobie zeszyt do zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych do pracy w domu. Wykonane prace można wkładać do teczki lub koszulki, w 

zeszycie zaś zapisywać można dowolne ćwiczenia. 

Wskazania do pracy z dzieckiem w domu. 

KLASA 1 

 - Uczniowie powinni: 

*prowadzić trening pisania: 

- utrwalać obraz graficzny liter pisanych i drukowanych, zwracać uwagę na prawidłowy kształt liter 

oraz właściwy sposób ich łączenia i rozmieszczenie w liniaturze oraz na kierunek pisania 

- utrwalać obraz graficzny mylonych liter 

* prowadzić trening głośnego czytania (czytanie sylab i sylabami krótkich wyrazów i zdań), a 

następnie całymi wyrazami – CODZIENNIE CZYTAĆ 10 – 15 MIN. 

*ćwiczyć sprawność manualną (np.: rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków, kończenie 

rozpoczętego wzoru i odwzorowywanie, pisanie liter, kolorować dowolne rysunki (kolorowanki) 

kredkami ołówkowymi lub świecowymi, malowanie farbami i pędzlem dużych np.: kartonów, gazet, 

modelowanie – z użyciem plasteliny, modeliny, wycinanie nożyczkami, nawlekanie koralików, 

wydzieranki – naklejanki z papieru 

*ćwiczyć pamięć dziecka (nauka rymowanek, krótkich wierszyków) 

*wzbogacać słownik dziecka (rozmowy na swobodny temat, opowiadanie obrazka, historyjki 

obrazkowej) 

*ćwiczyć umiejętności matematyczne (rozwiązywać proste zadania z treścią poprzez wyszukiwanie 

wartości danych i szukanych ; tworzenie formuł matematycznych, doskonalić dodawanie i 

odejmowanie w poznanym zakresie). Polecam zabawy matematyczne np.: z ,,kodowaniem”, różne 

łamigłówki, układanie puzzli, gry itp. 



POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZEŃ, ZADAŃ NALEŻY DOBRAĆ DO MOŻLIWOŚCI 

DZIECKA. 

Niżej będą podane strony internetowe, linki oraz przykładowe ćwiczenia do wykorzystania w pracy z 

dzieckiem. 

KLASA 2 

- Uczniowie powinni: 

*prowadzić trening głośnego czytania, doskonalić tempo i technikę czytania (ze zwróceniem uwagi na 

znaki przestankowe i intonację) – można czytać dowolne teksty, wierszyki, czasopisma dla dzieci, 

fragmenty lektur, bajek itp. CODZIENNIE CZYTAĆ 10-15 MINUT. 

*prowadzić trening pisania – przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu (można przepisywać 

kilka zdań, fragmenty tekstu, wiersz itp., dowolny tekst z lukami: literowymi, sylabowymi, 

wyrazowymi. Pisanie ze słuchu – jednego zdania lub kilku zdań -  tutaj może pomóc Rodzic.). 

Przepisywanie, pisanie z pamięci czy pisanie ze słuchu prowadzimy zgodnie z zasadą trudności (od 

prostszego do trudniejszego) 

*doskonalić poziom graficzny pisma (wykonywać dowolne ćwiczenia kaligraficzne, w kształtnym 

pisaniu) 

*prowadzić trening ortograficzny – wyrabiamy ,,czujność ortograficzną” -  (proponuję dyktanda – 

online ). Wykonujemy dowolne ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów. 

* doskonalić motorykę małą poprzez np.: kolorowanie rysunków (kolorowanek), kolorowanie 

MANDALI, kalkowanie, modelowanie – plastelina, modelina ; wycinanki – naklejanki z papieru, 

wydzieranki – naklejanki itp. 

*ćwiczyć pamięć dziecka (np.: nauka rymowanek, krótkich wierszyków – Tematyka dowolna np.: 

wielkanocna, wiosenna itp.) 

*wzbogacać słownik dziecka poprzez rozmowy na dowolny temat, na temat historyjki obrazkowej, 

wiersza, czytanki,  opowiadania itp. 

*doskonalić umiejętności matematyczne i logicznego myślenia ( dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 100, mnożenie i dzielenie w poznanym zakresie, porównywanie liczb, rozwiązywanie zadań z 

treścią. Polecam zabawy matematyczne np. z ,,kodowaniem”, łamigłówki, puzzle, różne gry itp.) 

POZIOM  TRUDNOŚCI ĆWICZEŃ, ZADAŃ NALEŻY DOBRAĆ DO MOŻLIWOŚCI 

DZIECKA. 

 

Niżej będą podane strony internetowe, linki oraz przykładowe ćwiczenia do wykorzystania w pracy z 

dzieckiem. 

 



 

ĆWICZENIA – PRZYKŁADY DO WYKORZYSTANIA W PRACY W DOMU 

ORAZ STRONY I LINKI, Z KTÓRYCH MOŻNA SKORZYSTAĆ 

Zdalne lekcje: 

KLASA 1: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa1 

KLASA 2: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa10 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA: 

Wiersze:  

 https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_dla_dzieci/ 

         https://urwiskowo.com.pl/krotkie-wierszyki-dla-dzieci/  

        http://wierszykidladzieci.pl/inne/tysiace-pytan.php 

Dyktanda: 

 https://www.dyktanda.net/ 

 

 https://dyktanda.online/ 

 https://www.superkid.pl/cwiczenia-ortograficzne-online 

   https://www.dyktanda.net/zasady-pisowni/pisownia-rz.php 

  

  https://dyktanda.online/app/#  

 

Czytanki: 

 

 https://www.superkid.pl/czytanki-online 
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DODATKOWO: 

Kolorowanki: 

 Wiosna – kolorowanki do druku dla dzieci ,eduzabawy.com 

 GAFOMOTORYKA   – wiosenne zwierzęta, link https://tinyurl.com/wosennezwierzaki 

(karty pracy – dla uczniów klasy 1) 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA: 
 

- Zadania interaktywne: 

 

 http://www.matzoo.pl/ -  (proszę wybrać poziom i zagadnienia do wieku dziecka) 

* https://oliloli-newlife.com/2020/03/-rysowanie-symetryczne-karty-do-pobrania.html 

 

 https://pisupisu.pl/baza-wiedzy/dla-młodszych/instrukcja-rozwiązywania-zadan-

matematycznych 

 

Ćwiczymy umiejętności matematyczne: 

 Zabawy w kodowanie bez komputera –  mojedziecikreatywnie.pl, 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/zabawy-w-kdowanie-bez-komputera/ 

 

 https://www.neok12.com/games/kaeru-jump/kaeru-jump.htm  

 

 https://www.mathplayground.com/number_bonds_10.htm 

 Gry i zabawy: 
 

 12 kreatywnych zabaw domu dla dzieci do 8 lat – eduzabawy.com , link 
https://www.facebook.com/377766379071411/posts/1467804106734294/ 

 
 https://www.neok12.com/games/kaeru-jump/kaeru-jump.htm  

 https://www.mathplayground.com/number_bonds_10.html  
 https://learningapps.org/view2980987  

https://www.digipuzzle.net/minigames/codegrid/codegrid_math_till_ten.htm?language=englis
h&linkback=../../educat  
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 https://gregtangmath.com/mathlimbo 
 
 
Puzzle:  
 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathsquare/mathsquare_zero_to_ten.htm?language=
english&linkback=../../  

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathtriangle/mathtriangle.htm?language=english&link
back=../../education/  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/186993-dinozaury  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/159042-rex-toy-story  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/178733-malfitano-ma%C5%82y-czerwony-kapt  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/164810-bajka-dora  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/126864-peppasaltanelfango  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/148409-puzzle-smerfy  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/216071-calineczka-2a  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/215368-ksi%C4%99%C5%BCniczka-
kwiat%C3%B3w  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/215343-shrek-%C4%87wiczenie-na-
koncentracj%C4%99-uwagi  

 https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/zwierzeta  
 
 
Memory games : 
 

 https://www.mindgames.com/game/Dinosaur+Eggs  
 
Znajdź różnice: 
 

 http://www.wyspagier.pl/odszukiwanka-czerwony-kapturek.htm  

 https://gombis.pl/znajd%C5%BA-r%C3%B3%C5%BCnice  
 
 
ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ, KOORDYNACJĘ WZROKOWO- 
RUCHOWĄ I ORIENACJĘ PRZESTRZENNĄ 
 
ĆWICZENIA NA MATERIALE KONKRETNYM: 
 
 - Układanie figur wg wzoru, z pamięci i bez wzoru ; Składanie pociętych figur z papieru (koło, 
kwadrat, trójkąt, prostokąt) – FIGURY MOŻNA WYCIĄĆ Z KARONU 
- Układanie figur np.: z patyczków i klocków 
- Składanie pociętych obrazków (bez wzoru) ; Wyodrębnianie różnic między obrazkami  
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Ćwiczenia na materiale literowym: 
 
- Układanie pociętych liter  ; Rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter 
 
 
Ćwiczenia na materiale zdaniowo- wyrazowo- sylabowym: 
 
- Podział wyrazów na głoski i sylaby  (liczenie głosek w wyrazie, liczenie sylab w wyrazie);    
Wyodrębnianie głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu np.: LAS, SER, KOT, itp. 
 - Tworzenie wyrazów zaczynających się określoną sylabą np.: sylaba – ma ( powstałe wyrazy to: 
mama, mały, matematyka, mapa, Maciej, Marysia, masło, marzec itp.) 
- Wyszukiwanie sylab i składanie z nich wyrazów i zdań  
- Uzupełnianie liter w  tekście 
- Odczytywanie i pisanie ze słuchu wyrazów 
 - Uzupełnianie wyrazów brakującymi literami 
 
Ćwiczenia: 
 
- Zakreskowywanie konturów dowolnych rysunków np.: figur geometrycznych, owoców, warzyw 
- Rysowanie szlaczków 
- Układanki (układanie konstrukcji z patyczków) wg wzoru oraz bez wzoru 
 
 
 
Ćwiczenia sprawności manualnej: 
 
- Zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn (kartony, gazety itp.) 
- Montowanie konstrukcji z gotowych elementów np.: klocki 
- Układanki płaskie (dowolne – obrazkowe ; wg wzoru i bez wzoru) 
- Modelowanie (plastelina, modelina) 
- Nawlekanie  koralików 
- Wycinanie z papieru ; wycinanki – naklejanki z papieru, materiału, włóczki ; wydzieranki – 
naklejanki ; łamanki  papierowe – np. łódeczki, samoloty itp. 
 
Ćwiczenia graficzne: 
 
- Rysowanie szlaczków litero podobnych w liniaturze 
- Kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną 
- Kreskowanie – wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek pionowych lub 
poziomych 
- Kolorowanie np.: mandali, dowolnych kolorowanek kredkami świecowymi i ołówkowymi ; 
rysunki dowolne 
 


