
 

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze od 1 do 25 czerwca 2020 
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – nauczyciel B. Haszczyn 
 
Tydzień 12 
1 czerwca, 4 czerwca 2020  Percepcja wzrokowa 

 

Logiczne myślenie 

 



 

Uzupełnij wielką lub małą literą. 
Pod koniec szóstej klasy pani zapowiedziała sprawdzian  

ze znajomości najważniejszych wydarzeń z historii (P/p)__olski. Józek powtarzał 
wszystko pilnie. Wiedział, że (C/c)__hrzest  
(P/p) __olski odbył się w 966 roku za panowania (M/m)__ieszka I oraz że w roku 
tysięcznym, gdy (P/p)__olskim władcą był (B/b)__olesław (C/c)__hrobry, miał miejsce 
(Z/z)__jazd (G/g)__nieźnieński. Obaj władcy reprezentowali (D/d)__ynastię 
(P/p)__iastów, a wydarzenia przypadły na epokę (Ś/ś)__redniowiecza. Józek był 
zafascynowany (Ś/ś)__redniowiecznymi rycerzami. Szczególnie interesowała go 
(B/b)__itwa pod (G/g)__runwaldem. Królem (P/p)__olski był wtedy (W/w)__ładysław 
(J/j)__agiełło, od którego wywodzi się (D/d)__ynastia (J/j)__agiellonów. Józek 
przypomniał sobie, że w (R.r)__enesansie miał miejsce rozkwit kultury (P/p)__olskiej 
zwany (Z/z)__łotym (W/w)__iekiem. To właśnie wtedy żył  
i tworzył (J/j)__an (K/k)__ochanowski, nazwany (M/m)__istrzem  
z (C/c)__zarnolasu. Na (J/j)__ęzyku (P/p)__olskim Józek poznał utwór tego poety pt. „ 
(N/n)__a (Z/z)__drowie”. 

Następnie Józek powtórzyłwiadomości o trzech (R/r)__ozbiorach (P/p)__olski, 
które miały miejsce w epoce (O/o)__świecenia. Chłopiec był dumny z (P/p)__olaków, ze 
przez cały czas panowania (Z/z)__aborców próbowali odzyskać niepodległość. W tym 
celu wzniecili (P/p)__owstanie (K/k)__ościuszkowskie, później (P/p)__owstanie 
(L/l)__istopadowe i (P/p)__owstanie (S/s)__tyczniowe. Wiedział, że dwa ostatnie 
powstania przypadły na epokę (R/r)__omantyzmu. Jednak tym, co najbardziej 
interesowało chłopca, była historia II (W/w)__ojny (Ś/ś)__wiatowej. 
 

 

 

 

 



Tydzień 13 
8 czerwca, Boże Ciało - 9 czerwca 2020 

 
Karta pracy ćwiczy postrzeganie i orientację kierunkową. 

 



Tydzień 14 
15 czerwca, egzamin ósmoklasisty - 18 czerwca 2020 

 

Proste sudoku. Dopasuj serduszka tak, by nie powtarzały się obok siebie w tym samym 
kolorze.  

 



 

Tydzień 15 
22 czerwca, 25 czerwca 2020 

Ćw. 1  Zamaluj taką ilość kół, jaka jest ilość wyciągniętych palców np. w pierwszym rządzie jest wystawiony 
tylko kciuk więc tj. 1 palec i do zamalowania jest tylko 1 kółko. 

 

Ćw.2 
Jest coraz cieplej, widać coraz więcej oznak wiosny, a w ogródkach zaczynają się prace. Rozwiąż proste sudoku- połącz 
liniami puste pola i określone obrazki, które znajdują się poniżej. Zwróć uwagę, by określone elementy nie powtarzały się 
obok siebie. Miłej zabawy. 



 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. 
„Piotr” 

 Spienione i rozhukane konie runęły w płytką rzekę, wzbijając pióropusze wody. Piotr dobiegł 
do brzegu, obserwując z niepokojem bród1. Poziom Orzyca wzbierał, a na płyciźnie pojawiały się 
coraz większe okręgi mżącego deszczu. Niepokoił się, że gdy rozpada się na dobrze, nie zobaczy ej, 
bo matka zagoni ją do pracy w domu. Zapewne będzie szyła albo cerowała do zmroku. Gdyby pogoda 
się utrzymała, mógłby na nią popatrzeć z daleka, jak biega za olbrzymim stadem gęsi, żeby przeniosły 
się w dogodne i zasobne w krwawnik miejsce, a potem siedzi  
i zamyślona patrzy w dal na doliny i siwą wstęgę lasu. Zawsze tam patrzy jakby spodziewała się 
ujrzeć to, na co czeka. 
 Konie chrapały, wierzgały i parskały. Zdjął koszulę, długie buty i wskoczył w wodę. Czyścił 
Karą, Gniadą i Bułankę dokładnie, ale cały czas myślał  
o dziewczynie. Wołali na nią Lucyna, ale to imię nijak do niej nie pasowało. Żadne nie pasowało. Coś 
od małego było z nią nie tak. Milcząca, zasłuchana w siebie  
i zapatrzona w dal, jakby nieobecna. Nigdy nie bawiła się z wiejskimi dziewuchami, nie ganiała po 
pobliskim lasku i nie łapała kijanek w rzece przecinającej wieś. Zawsze ubrana w ciemną sukienkę z 
białym kołnierzykiem snuła się zamyślona po wsi, gdy matka wysyłała ją do ciotki lub szła do kogoś 
na odrobek2. Co zresztą mogła zdziałać? Ani siły, ani sprytu, a zawsze milcząca nie zyskiwała 
sympatii. Ludzie pooglądali na nią raczej ze współczuciem, bo i rodzice nie mieli z niej większego 
pożytku przy pracy. Ostatnia wiązała snopki, wielkich koszy kartofli dźwigać nie mogła, jedynie w 
domu była pomocna babce. Na słońcu długo nie wytrzymywała, bladła i szła w cień pod gruszę, a 
stamtąd patrzyła w tę swoją dal. 

                                                           
1 Bród – płycizna na rzece, zazwyczaj wykorzystywana do przeprawy na drugi brzeg (od słowa brodzić) 
2 Odrobek- spłacanie długów lub przyjętych zobowiązań w formie pracy, zwykle w polu (od słowa odrabiać) 



 Piotr spojrzał w niebo i uśmiechnął się na widok rozsnuwających się chmur. Ujął dwa konie 
za uzdy3 i wyprowadził je z wody. Włożył buty, przewiesił koszulę przez ramię i wskoczył na Karą. 
Galopem ruszył w kierunku wsi,  
a pozostałe konie popędziły za nim. 
 
Ćwiczenie 1. Co możesz powiedzieć o bohaterach? Zapisz jak najwięcej swoich spostrzeżeń. Używaj 
pojedynczych słów. 
 
  
   Lucyna      Piotr 
 
 
 
Ćwiczenie 2. Podkreśl w tekście źródłowym wyrazy z ó/u, ż/rz, ch/h różnymi kolorami, zachowując 
konsekwentnie zasadę: wszystkie z ó – jednym kolorem, wszystkie z u – drugim kolorem i tak dalej. 
 

                                                           
3 Uzda – uprząż rzemienna na głowę konia, inaczej ogłowie, kantar 


