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  „Wyobraźmy sobie, jak cicho byłoby w lesie,  

gdyby śpiewały tylko najzdolniejsze ptaki” 

Katie Chernoff 

 

  Wprowadzenie 

       Program „eyeLearn – Widzę Myślę Rozumiem. Z Olą i Antkiem uczę się poznawać siebie, otoczenie i świat.” został przygotowany jako 

multimedialne, kompleksowe narzędzie wspomagające proces edukacyjno-terapeutyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, 

uczniów z niepełnosprawnością ruchową, MPD, zaburzeniami neurorozwojowymi, zespołem Retta, dystrofią mięśniową, dzieci i młodzieży 

z trudnościami w uczeniu się (wynikającymi z deficytow rozwojowych). Program z powodzeniem może być  również wykorzystywany na zajęciach 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w pracy z uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Program "eyeLearn – Widzę Myślę 

Rozumiem” to efekt współpracy specjalistów z dziedziny oligofrenopedagogiki, neuropsychologii i logopedii z zespołem firmy AssisTech. 

 

Program zawiera treści nauczania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) i może być wprowadzony do nauki szkolnej 

na poziomie praktycznego działania w pracy  z dziećmi / uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
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Program „eyeLearn – Widzę Myślę Rozumiem” adresowany jest do: 

•  nauczycieli, głównie oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów,  

•  terapeutów, specjalistów - m.in. logopedów, psychologów, terapeutów AAC oraz terapeutów widzenia, pracujących z dziećmi, wychowankami, 

uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, w przedszkolach 

specjalnych, integracyjnych, szkołach podstawowych specjalnych i integracyjnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW).   

 

Jako multimedialne narzędzie, aplikacja wpiera pracę pedagogów specjalnych oraz terapeutów pracujących z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Program "eyeLearn – Widzę Myślę Rozumiem. Z Olą i Antkiem uczę się poznawać siebie, otoczenie i świat.” posiada 

następujące zalety: 

–  może być włączony w proces edukacyjno- terapeutyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

–  odpowiada indywidualnym potrzebom i rozwija zainteresowania dziecka 

–  struktura programu jest przedstawiona w sposób spójny i zrozumiały 

–  został opracowany zgodnie z zasadami oligofrenopedagogiki (zasadą stopniowania trudności, poglądowości, trwałości wiedzy i indywidualizacji) 

–  treści zadań sprzyjają zapamiętywaniu i utrwalaniu nowo wprowadzanych wiadomości 

–  jest  urozmaicony pod względem zagadnień i poziomów edukacyjno-terapeutycznych, obrazy i zdjęcia są ciekawe, pobudzające wyobraźnię 

i utrwalające wiadomości "z życia wzięte” 

–  wprowadza treści z zakresu samodzielności w czynnościach dnia codziennego  

–  posiada przejrzyste polecenia i zróżnicowane zadania 

–  jest wzbogacony o wesołe i trafne formy nagradzania prawidłowych odpowiedzi oraz zachęcające do dalszych prób komentarze nieprawidłowych 

wyborów 

–  jest  ciekawym urozmaiceniem zajęć w szkole i w domu  
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–  stanowi kompleksowe narzędzie dla pedagogów i terapeutów 

–  zawiera treści z zakresu terapii poznawczej w obszarach kompensowania deficytów rozwojowych: percepcji (wzrokowej, słuchowej), koordynacji 

wzrokowo-słuchowo-ruchowej 

–  posiada ciekawą szatę graficzną przyciagającą uwagę, wspomagającą trwałość pamieci wzrokowej 

–  umożliwia oddziaływywanie wielomodalne stymulujące aktywność poznawczą dzieci / uczniów o różnych typach sensorycznych  

–  rozwija procesy poznawcze tj. spostrzegawczość, uwagę, pamięć, myślenie 

–  stanowi jedną aplikację o dwóch funkcjach: edukacyjnej i terapeutycznej 

–  został opracowany zgodnie ze współczesnymi trendami projektowania oprogramowania 

–  posiada łatwą i intuicyjną obsługę 

–  jest gotowy do użycia bez konieczności konfiguracji i instalacji dodatkowych programów 

–  posiada ustawienia umożliwiające dostosowanie wyświetlanych treści do indywidualnych potrzeb dzieci.  

 

Mamy nadzieję,  iż proces wdrażania  programu „eyeLearn – Widzę Myślę Rozumiem. Z Olą i Antkiem uczę się poznawać siebie, otoczenie 

i świat.” przyniesie efekty w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną zarówno w edukacji specjalnej, jak 

i włączającej czy integracyjnej.  

                                                                                                                                                                                      

Autorki programu   
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Moduły programu 

Przewodnik do zadań programu „eyeLearn – Widzę Myślę Rozumiem” składa  się z trzech modułów, odpowiadających modułom 

aplikacji: 
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1. Moduł Terapia 

1. TERAPIA 

1.1. Trening wzroku 

Lp. Nazwa 

ćwiczenia 
Temat Cele terapeutyczne Opis zadania 

Zadanie do wykonania 

1. Wodzenie 

wzrokiem 

Patrzę i działam - 

ćwiczenia wzrokowe. 

- kontrola kierunku spojrzenia, wodzenie  

- koncentracja uwagi 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej   

- skupienie wzroku na przedmiocie 

 

Ola z Antkiem ćwiczą wzrok. Popatrz 

w różne miejsca ekranu i poćwicz razem 

z dziećmi. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Popatrz na ekran. 

 

2. Lokalizowanie Uciekające obrazki - 

ćwiczenia wzrokowe. 

- ćwiczenie uwagi wzrokowej, pole widzenia 

- rozwijanie procesów spostrzegania 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej   

- skupienie wzroku na przedmiocie 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 

Ola z Antkiem odnajdują różne bodźce 

na ekranie. Pomóż dzieciom zaznaczyć 

wszystkie obiekty. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Popatrz na elementy 

pojawiające się na ekranie. 

 

3. Śledzenie w pionie Latające ptaszki - 

ćwiczenia wzrokowe. 

- kontrola kierunku spojrzenia, wodzenie 

- ćwiczenie wspomagające naukę czytania i pisania 

- doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej 

Ola z Antkiem obserwują ptaki i śledzą 

wzrokiem kierunek ich lotu. 
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- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi 

- skupienie wzroku na przedmiocie 

 

Poziom 1., 2. - Popatrz na ptaka i pomóż 

mu usiąść na gałęzi. 

 

4. Śledzenie w 

poziomie 

Sprytne ślimaki - 

ćwiczenia wzrokowe. 

- kontrola kierunku spojrzenia, wodzenie  

- ćwiczenie wspomagające naukę czytania i pisania 

- doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej 

- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi 

- ustalanie kierunku ruchu 

 

Ola z Antkiem ćwiczą wzrok. Pomóż 

dzieciom przesuwać obiekty w poziomie, 

w różnych kierunkach. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Popatrz na zwierzę 

i pomóż mu dotrzeć do celu. 

 

1.2. Percepcja wzrokowa 

1. Ramka Bystre oko - wiem, co tam 

pasuje. Rozpoznawanie 

elementów potrzebnych 

do wykonania obrazka. 

- uwaga wzrokowa 

- wyodrębnianie figura z tła  

- rozwijanie wyobraźni 

- usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie 

analizy i syntezy wzrokowej 

- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi 

-  trening umysłu 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 

 Ola i Antek lubią obserwować świat. 

Zapamiętaj, co widzą dzieci na ekranie. 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz obiekty 

pojawiające się na ekranie. 

Poziom 2., 3. - Wskaż w ramce elementy, 

z których składa się obrazek. 

 

2. Klocki Patrzę i układam klocki. - analiza i synteza wzrokowa  

- doskonalenie pamięci i percepcji wzrokowej 

Ola i Antek lubią układać klocki. Pomóż 

dzieciom połączyć obrazki w całość. 
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Tworzenie obrazka - 

układanie klocków 

w  całość. 

- kształcenie orientacji i wyobraźni przestrzennej 

- doskonalenie  koncentracji uwagi, skupienia 

wzroku na przedmiocie, spostrzegawczości 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej   

- rozwijanie logicznego myślenia 

- wspomaganie rozwoju twórczego myślenia 

 

 

Poziom 1. - Zaznacz klocek, który należy 

obrócić, żeby obrazek tworzył całość. 

Poziom 2. - Wskaż klocki, które należy 

obrócić, żeby obrazek tworzył całość. 

Poziom 3. - Wstaw elementy 

w odpowiednie miejsca na obrazku. 

3. Na górze i na dole Patrzę i wiem, gdzie się 

schowały. 

Ćwiczenie określania 

stosunków 

przestrzennych. 

- analiza i synteza wzrokowa 

- wyodrębnianie figura z tła  

- koncentracja uwagi 

- spostrzeganie i rozwijanie zdolności wyznaczania 

kierunków w przestrzeni 

- rozwijanie umiejętności porównywania 

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej: szukanie 

i wskazywanie wg instrukcji 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 

Ola i Antek uczą się wskazywać, gdzie 

znajdują się różne obiekty. 

 

Poziom 1. - Wskaż, gdzie znajduje się 

jabłko / ptak / pies / sowa. 

Poziom 2. - Spójrz na wzór i zaznacz taki 

sam obrazek. 

Poziom 3., 4. - Posłuchaj i wskaż 

odpowiedni obrazek. 

 

1.3. Percepcja słuchowa 

1. Wodne dźwięki Słucham i zgaduję – 

wodne dźwięki. 

- analiza i synteza słuchowa 

- ćwiczenia wrażliwości słuchowej (rozwijanie 

słuchu fizjologicznego) 

Ola i Antek trenują uwagę słuchową. 

Posłuchaj uważnie odgłosów i pomóż 

dzieciom dopasować je do obrazków. 
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Rozpoznawanie wodnych 

odgłosów. 

- koncentracja na bodźcach słuchowych 

- rozróżnianie dźwięków 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- trening spostrzegawczości 

- pamięć robocza, pamięć słuchowa 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 

Poziom 1. - Zaznacz każdy obrazek 

i posłuchaj, jaki dźwięk jest z nim 

związany.  

Poziom 2. - Wskaż obrazek, który kojarzy 

się z usłyszanym dźwiękiem. 

Poziom 3., 4. - Odszukaj takie same 

dźwięki. 

 

2. Wodny świat Wiem, co słyszę i to 

widzę. 

Rozpoznawanie 

i dopasowanie 

usłyszanego odgłosu do 

obrazka. 

- analiza i synteza słuchowa 

- pamięć krótkotrwała 

- ćwiczenie koncentracji uwagi, koncentracja na 

bodźcach słuchowych 

- ćwiczenia wrażliwości słuchowej (wysłuchiwanie 

i rozpoznawanie dźwięków naturalnych 

dochodzących z najbliższego otoczenia) 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- trening słuchu, rozróżnianie dźwięków 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- analiza i synteza wzrokowa: szukanie 

i dopasowywanie odgłosu do obrazka 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 

Ola i Antek trenują pamięć słuchową. 

Posłuchaj uważnie odgłosów i pomóż 

dzieciom dopasować je do odpowiednich 

zdjęć. 

 

Poziom 1. - Zaznacz każdy obrazek 

i posłuchaj, jaki dźwięk jest z nim 

związany.  

Poziom 2. - Posłuchaj dźwięku i wybierz 

odpowiednie zdjęcie. 

Poziom 3. - Posłuchaj dźwięku i dopasuj 

go do właściwego zdjęcia. 
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3. Odgłosy Świat pełen dźwięków. 

Rozpoznawanie różnych 

dźwięków i dobieranie 

odpowiedniego obrazka. 

- ćwiczenia wrażliwości słuchowej (rozpoznawanie 

dźwięków dochodzących z otoczenia) 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej  

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- ćwiczenie myślenia przez analogię 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- trening słuchu, koncentracji na bodźcach 

- doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej 

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej  

- doskonalenie słuchu fonemowego 

   

Ola i Antek interesują się dźwiękami, 

które ich otaczają. Posłuchaj uważnie 

odgłosów i pomóż dzieciom dopasować 

je do odpowiednich obrazków. 

 

Poziom 1. - Zaznacz obrazek i posłuchaj, 

jaki dźwięk jest z nim związany.  

Poziom 2., 3. - Posłuchaj dźwięku 

i wybierz odpowiednie zdjęcie. 

 

4. Otoczenie Słucham i wiem, co to za 

dźwięk. 

Rozpoznawanie odgłosów 

z najbliższego  otoczenia. 

- ćwiczenia wrażliwości słuchowej (rozpoznawanie 

dźwięków dochodzących z otoczenia) 

- analiza i synteza słuchowa 

-  kształtowanie, rozwijanie umiejętności kojarzenia 

dźwięku z obrazem  

- rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości 

- doskonalenie słuchu fonemowego 

- koncentracja na bodźcach słuchowych 

- rozróżnianie dźwięków 

- rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

Ola i Antek interesują się dźwiękami, 

które ich otaczają. Posłuchaj uważnie 

odgłosów i pomóż dzieciom dopasować 

je do odpowiednich obrazków. 

 

Poziom 1. - Na ulicy, na farmie, w zoo 

i w domu słyszymy różne odgłosy. Wskaż 

miejsce pasujące do obrazka 

i usłyszanego dźwięku. 
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- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej  

- ćwiczenie myślenia przez analogię 

 

 

Poziom 2. - Zaznacz obrazek związany 

z dźwiękiem. Następnie wskaż miejsce, 

które się z nim kojarzy. 

Poziom 3. - Posłuchaj dźwięku lub 

odgłosu i wskaż, w jakim miejscu można 

go usłyszeć. 

5. Głosy osób 

i zwierząt 

Głosy babci, głosy 

dziadka - to już dla mnie 

nie zagadka. 

Rozpoznawanie głosów 

ludzkich  i odgłosów 

zwierząt. 

 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej  

- analiza i synteza słuchowa 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania głosów 

ludzkich i odgłosów wydawanych przez zwierzęta 

- kształtowanie umiejętności dopasowania odgłosu 

do odpowiedniego obrazka 

- ćwiczenie myślenia przez analogię 

- koncentracja na bodźcach słuchowych 

- rozróżnianie dźwięków 

- rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

- doskonalenie słuchu fonemowego 

 
 

Ola i Antek interesują się dźwiękami. 

Posłuchaj uważnie odgłosów i pomóż 

dzieciom dopasować je do odpowiednich 

obrazków. 

 

Poziom 1. - Zaznacz zdjęcie i posłuchaj 

głosu z nim związanego. 

Poziom 2., 3. - Posłuchaj dźwięku 

i zaznacz czyj to głos. 
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6. Przeliczanie 

dźwięków 

Słucham i liczę. 

Przelicznie dźwięków 

i dopasowanie do nich 

odpowiedniej liczby. 

- ćwiczenia wrażliwości słuchowej 

(rozpoznawanie i przeliczanie dźwięków 

dochodzących z otoczenia) 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej  

- analiza i synteza słuchowa 

- stymulacja percepcji słuchowej 

- koncentracja na bodźcach słuchowych 

- doskonalenie słuchu fonemowego 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- operacje na liczbach 

- utrwalanie znaku graficznego liczb 

 

Ola i Antek trenują pamięć słuchową. 

Posłuchaj uważnie odgłosów ptaków 

i pomóż dzieciom policzyć usłyszane 

dźwięki. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Posłuchaj odgłosów 

ptaków, a następnie wskaż liczbę 

usłyszanych dźwięków. 

 

7. Instrumenty 

muzyczne 

Instrumenty muzyczne - 

słyszę i potrafię 

rozpoznać. 

Rozpoznawanie dźwięków 

wydawanych przez 

instrumenty muzyczne 

i dopasowywanie ich do 

właściwego obrazka. 

- analiza i synteza słuchowa 

- rozwijanie analizatora słuchowego 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej 

- ćwiczenia wrażliwości słuchowej 

(rozpoznawanie dźwięków i tonów wydawanych 

przez różne instrumenty muzyczne) 

- różnicowanie i wyodrębnianie dźwięków 

- koncentracja na bodźcach słuchowych 

- doskonalenie słuchu fonemowego 

- rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej 

Ola i Antek wybrali się na koncert. 

Posłuchaj orkiestry i pomóż dzieciom 

dopasować poszczególne dźwięki do 

właściwych instrumentów. 

 

Poziom 1. - Zaznacz każdy instrument 

i posłuchaj, jakie dźwięki wydaje. 

Poziom 2. - Posłuchaj dźwięku i zaznacz 

właściwy instrument. 
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- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej  

- rozwijanie wiedzy o instrumentach 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- ćwiczenie myślenia przez analogię 
 

Poziom 3. - Posłuchaj dźwięku i odszukaj 

właściwy instrument. 

Poziom 4. - Posłuchaj dźwięku i wskaż 

instrument, na którym odgrywana jest 

melodia. 

Poziom 5. - Posłuchaj muzyki i wskaż 

instrumenty, na których odgrywana jest 

melodia. 

 

1.4. Rozwijanie pamięci 

1. Bal karnawałowy Karnawałowe przebrania. 

Rozpoznawanie 

i wskazywanie zwierząt, 

za które były przebrane 

dzieci.  

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej, trening pamięci 

świeżej 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- rozpoznawanie i wskazywanie zwierząt w strojach 

karnawałowych 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- kształtowanie umiejętności wzrokowego 

różnicowania 

- wyszukiwanie i dopasowywanie 

- klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną 

cechę wspólną - przeznaczenie 

Ola i Antek lubią przebierać się w stroje 

karnawałowe. Zapamiętaj, za co 

przebrały się dzieci. 

 

Poziom 1. - Wskaż zwierzę i zobacz, za 

co przebrały się dzieci. 

Poziom 2. - (2.1) Zaznacz i zapamiętaj 

zwierzę przedstawione na obrazku. 

(2.2) Wskaż dziecko przebrane za 

zwierzę, które było na poprzednim 

obrazku. 
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- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego Poziom 3. - (3.1) Zapamiętaj, za jakie 

zwierzęta przebrały się dzieci. 

(3.2) Wskaż zwierzęta, za które były 

przebrane dzieci. 

 

2. Plac zabaw Podwórkowe zabawy. 

Trening pamięci. 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej  

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- trening orientacji i pamięci przestrzennej 

- organizacja procesów poznawczych 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- trening zapamiętywania 

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo–ruchowej 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 
 

Ola i Antek lubią bawić się z innymi 

dziećmi na placu zabaw. Zobacz 

i zapamiętaj z jakich atrakcji korzystają. 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz każdą 

atrakcję, znajdującą się na placu zabaw. 

Poziom 2. - (2.1) Zapamiętaj, w co 

i gdzie bawią się dzieci. 

(2.2) Zaznacz, w co bawiły się dzieci. 

Poziom 3. - (3.1) Zapamiętaj, w co 

i gdzie bawią się dzieci. (3.2) Wskaż 

dziecko i obiekt, z którego korzystało. 

 

3. Kwiaty w ogródku Rabata z kwiatkami. 

Trening pamięci. 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej  

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- trening orientacji i pamięci przestrzennej 

- organizacja procesów poznawczych 

Ola i Antek posadzili kwiaty w ogródku. 

Pomóż dzieciom zapamiętać nazwy 

kwiatów i wskazać miejsca, w których 

zostały posadzone. 
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- rozwijanie spostrzegawczości 

- trening zapamiętywania 

- ćwiczenia koordynacji wzrokowo –ruchowej 

Poziom 1. - Odszukaj i zaznacz wszystkie 

kwiaty znajdujące się w ogródku. 

Poziom 2. - (2.1) Popatrz uważnie 

i zapamiętaj kwiaty rosnące w ogródku. 

(2.2) Wskaż kwiaty, których nie było na 

poprzednim obrazku. 

Poziom 3. - (3.1) Zapamiętaj, gdzie 

posadzono kwiaty w ogródku. 

(3.2) Gdzie rosły kwiaty? Przenieś kwiaty 

w odpowiednie miejsca. 

 

1.5. Rozwijanie myślenia 

1. Zabawki Składam i sklejam 

zabawkę. 

Układanie elementów 

zabawki w całość. 

- rozwijanie myślenia abstrakcyjnego 

- ćwiczenie wyobraźni przestrzennej  

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej 

- usprawnianie koncentracji uwagi 

- klasyfikowanie przedmiotów w kategorii: taki sam 

- ćwiczenia koordynacji wzrokowej 

- przyporządkowywanie 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

Ola i Antek lubią się bawić zabawkami. 

Popatrz uważnie i pomóż im złożyć 

zabawki. 

 

Poziom 1. - Zaznacz klej i zbuduj 

zabawkę. 

Poziom 2. - Odszukaj i wskaż taki sam 

obrazek. 
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Poziom 3. - Zbuduj zabawkę. Umieść 

kolorowe elementy w odpowiednich 

miejscach. 

 

2. Miejsca  Idziemy na zakupy, do 

szkoły i na spacer do lasu. 

Poznajemy miejsca 

i przedmioty z nimi 

związane. 

- ćwiczenie myślenia przez analogię 

- trening pamięci długotrwałej 

- kategoryzowanie 

- kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego  

- ćwiczenie uwagi i spostrzegawczości 

- przyporządkowywanie 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

Ola i Antek lubią wychodzić z domu. 

Pomóż dzieciom, nazwać miejsca, 

w których się znajdują. 

 

Poziom 1. - Wokół obrazka znajdują się 

różne przedmioty. Zaznacz każdy z nich 

i poznaj nazwę miejsca, w którym można 

je znaleźć. 

Poziom 2. - Zaznacz wszystkie 

przedmioty charakterystyczne dla 

danego miejsca. 

Poziom 3. - Uzupełnij listę zakupów, 

zaznaczając przedmioty, które można 

kupić w danym miejscu. 

 

3. Porządki Co jest czyste, a co 

brudne? - uczymy się 

sprzątać, czyścić 

i porządkować.  

- poznawanie norm społecznych 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

- ćwiczenie eliminacji ze zbioru 

Ola i Antek mają różne obowiązki 

w domu. Pomóż dzieciom w pracach 

domowych. 
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- ćwiczenie logicznego myślenia, analizy i syntezy 

wzrokowej 

- różnicowanie kategorii 

- trening umiejętności społecznych 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

Poziom 1. - Zaznacz każdy przedmiot.  

Poziom 2. - Który przedmiot jest brudny? 

Co należy posprzątać? Zaznacz 

właściwe obrazki. 

Poziom 3. - Popatrz na obrazki i zaznacz 

ten, który nie pasuje do pozostałych. 

 

1.6. Motywowanie do nauki 

1. Miejsca do nauki Uczyć możemy się 

zawsze i wszędzie. 

Poznawanie różnych 

miejsc i sposobów 

uczenia się. 

- rozwijanie pamięci i kojarzenia 

- ćwiczenie myślenia przez analogię 

- ćwiczenie koncentracji i uwagi, logicznego 

myślenia 

- analiza i synteza wzrokowa 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

Ola i Antek lubią się uczyć. Pomóż 

dzieciom odszukać miejsca – gdzie 

można się uczyć. 

 

Poziom 1. - Odkryj zakryte pola i zobacz, 

gdzie można się uczyć. 

Poziom 2., 3. - Rozpoznaj i wskaż 

miejsca do nauki, o których myślą dzieci. 

Poziom 4. - Rozpoznaj, gdzie lubią uczyć 

się dzieci. Wskaż odpowiedź, a następnie 

Olę lub Antka. 

 

2. Nagrody Nauka i sumienna praca - 

to się opłaca. 

- poznawanie norm społecznych 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej 

Ola lubi brać udział w konkursach 

plastycznych. Antek odnosi sukcesy 
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Motywowanie do nauki 

i rozwijania 

zainteresowań. 

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej 

- trening koncentracji i uwagi  

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

w sporcie. Zobacz jakie nagrody udało im 

się zdobyć. 

 

Poziom 1. - Wskaż każdy prezent 

i zobacz, co ukryte jest w środku. 

Poziom 2. - (2.1) Wybierz i zapakuj 

prezenty za dobre oceny dla Oli i Antka. 

(2.2) Włóż prezent do pudełka. 

Poziom 3. - (3.1) Zaznacz i rozpakuj 

prezenty. Zapamiętaj, co znajduje się 

w każdym pudełku. 

(3.2) Wskaż jakie prezenty znajdowały 

się w pudełkach. 

 

3.  Spakuj się do 

szkoły 

Co znajduje się 

w piórniku? Co przyda mi 

się w szkole? Zapoznanie 

z przyborami 

i przedmiotami 

związanymi ze szkołą. 

- analiza i synteza słuchowa 

- ćwiczenie myślenia przez analogię 

- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- rozwijanie zdolności logicznego myślenia  

- trening koncentracji i uwagi  

- kolorowanie wg kodu graficznego 

- doskonalenie orientacji w przestrzeni  

Ola i Antek przygotowują się do szkoły. 

Pomóż im spakować przybory szkolne. 

 

Poziom 1.- Posłuchaj i zaznacz obrazek, 

na którym znajduje się dany przedmiot. 

Poziom 2. - Posłuchaj i zaznacz obrazki, 

na których znajduje się dany przedmiot. 

Poziom 3. - Połącz w pary podobne 

przedmioty. 
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- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego Poziom 4. - Zapamiętaj obrazek 

i pokoloruj według wzoru. 

 

1.7. Mowa i język 

1. Wiatrak i kwiat Uczymy się wdychać 

i wydychać powietrze. 

Wyobrażeniowe 

i czynnościowe ćwiczenia 

narządów mowy: 

ćwiczenia oddechowe 

przygotowujące do nauki 

mówienia. 

 

- ćwiczenia usprawniające koordynację oddechową  

- ćwiczenia percepcji wzrokowej, kategoryzowania 

- ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne 

- doskonalenie prawidłowej artykulacji 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

- rozwijania percepcji i pamięci wzrokowej 

- doskonalenie orientacji w przestrzeni 

 

Ola i Antek uczą się prawidłowo 

dmuchać i oddychać. Pomóż im 

uruchomić wiatrak i powąchać kwiaty 

rosnące na łące. 

 

Poziom 1. - Odszukaj i zaznacz kolorowy 

wiatrak. Dmuchaj na niego. Pamiętaj, 

powietrze wdychamy przez nos 

i wydychamy przez usta. 

Poziom 2. - (2.1) Wskaż, co można 

wprawić w ruch dmuchając? Pamiętaj, 

powietrze wydychamy przez usta. 

(2.2) Wskaż, co można powąchać? 

Pamiętaj, powietrze wdychamy przez 

nos. 
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Poziom 3. - Wstaw wiatrak, kwiaty 

i żaglówkę w odpowiednie miejsca na 

obrazku. 

 

2. Świeca i tort Świętujemy urodziny 

i uczymy się dmuchać. 

Wyobrażeniowe 

i czynnościowe ćwiczenia 

narządów mowy: 

ćwiczenia oddechowe 

przygotowujące do nauki 

mówienia. 

- ćwiczenia usprawniające koordynację oddechową  

- ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-

skutkowe 

- ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne 

- doskonalenie prawidłowej artykulacji 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- doskonalenie umiejętności samodzielnego wyboru 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 

Ola i Antek czekają na swoje urodziny. 

Uczą się prawidłowo dmuchać świecę. 

Pomóż dzieciom zdmuchnąć płomień. 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz płomień 

świecy. Dmuchaj aż płomień zgaśnie. 

Poziom 2. - Zapal świecę zapałkami. 

Zdecyduj kto ma ją zdmuchnąć – Ola czy 

Antek? 

Poziom 3. - (3.1) Dziś są Twoje urodziny! 

Wybierz najbardziej smakowity tort. 

(3.2) Wskaż za pomocą świeczek ile 

masz lat. Następnie zapal świeczki 

zapałkami. Pomyśl życzenie i zdmuchnij 

świeczki. 

 

3. Gwizdki Uczymy się gwizdać. 

Wyobrażeniowe 

i czynnościowe ćwiczenia 

- analiza i synteza słuchowa  

- trening pamięci krótkotrwałej  

- ćwiczenie uwagi i koncentracji  

Ola i Antek lubią zwracać na siebie 

uwagę. Uczą się prawidłowo dmuchać. 
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narządów mowy: 

ćwiczenia oddechowe 

przygotowujące do nauki 

mówienia. 

- ćwiczenia usprawniające koordynację oddechową 

- ćwiczenie usprawniające narządy artykulacyjne 

- doskonalenie prawidłowej artykulacji 

 

Pomóż im zagwizdać przy pomocy 

różnych gwizdków. 

 

Poziom 1. - Odszukaj gwizdki na ekranie. 

Spróbuj gwizdać razem z nimi. 

Poziom 2. - Wskaż osobę i posłuchaj, 

jakiego używa gwizdka. 

Poziom 3. - Wskaż osobę, do której 

należy gwizdek. 

Poziom 4. - Wskaż Adę i obserwuj jak 

gwiżdże. Sprawdź, czy uda jej się 

przywołać Ciastka. 

 

4. Gimnastyka 

języka 

Gimnastyka języka i warg. 

Ćwiczenia usprawniające 

narządy artykulacyjne. 

 

- rozwijanie myślenia przez analogię 

- analiza i synteza słuchowa 

- ćwiczenie uwagi i spostrzegania 

- ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne 

(wargi i język) 

- doskonalenie prawidłowej artykulacji 

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego 

 

Ola i Antek gimnastykują buzię. Przyjrzyj 

się uważnie i naśladuj dzieci. 

 

Poziom 1. - Zaznacz zdjęcie i posłuchaj. 

Naśladuj czynności przedstawione na 

zdjęciach. 

Poziom 2. - Znajdź pary obrazków dzieci 

robiących taką samą minę. Następnie 

wykonaj usłyszane polecenia. 
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Poziom 3. - Wybierz pionki, a następnie 

zagraj w grę. Użyj kostki i naśladuj dzieci. 

Poziom 4. - Odkryj każde z pól, 

następnie wykonaj usłyszane polecenia. 

 

5. Słownik głosek Uczymy się głosek. 

Kształtowanie 

świadomości 

fonologicznej. 

- analiza i synteza słuchowa 

- odpamiętywanie  

- operacje na materiale abstrakcyjnym 

- ćwiczenia słuchu fonematycznego (kształtowanie 

świadomości fonologicznej) 

- rozwijanie spostrzegawczości oraz zdolności 

logicznego myślenia 

- stymulacja i podwyższanie uwagi 

- ćwiczenie syntezy wyrazu 

 

Ola i Antek interesują się głoskami. 

Posłuchaj uważnie głosek. 

 

Poziom 1. - Zaznacz każdy obrazek 

i posłuchaj, co to jest. 

Poziom 2. - Zaznacz obrazki i posłuchaj 

uważnie, gdzie w słowie występuje 

usłyszana głoska. 

Poziom 3. - Spośród obrazków wybierz 

te, które pasują do opisu. 

Poziom 4. - Wskaż, w którym miejscu 

występuje dana samogłoska: na 

początku, na końcu czy w środku słowa. 
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2. Moduł Ja i otoczenie 

2. JA I OTOCZENIE 

2.1 Poznaję siebie 

2.1.1 Higiena osobista 

Lp. Nazwa 

ćwiczenia 
Temat Cele dydaktyczne,  

cele rewalidacyjne 

Opis zadania, 

zadanie do wykonania 

  1. Czynności   

higieniczne 

Rodzaje zabiegów 

higienicznych.  

- rozpoznawanie, wskazywanie 

i nazywanie przyborów toaletowych 

służących do higieny osobistej 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- stymulowanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo- ruchowej 

  

W łazience wykonujemy różne zabiegi higieniczne: 

myjemy ręce, twarz, zęby, włosy, bierzemy kąpiel, 

golimy się. Zobacz, jakich przedmiotów potrzebujemy 

podczas wykonywania tych czynności. 

 

Poziom 1. - Czego potrzebujemy w czasie wykonywania 

czynności pokazanej na obrazku? Wskaż odpowiedni 

przedmiot. 

Poziom 2. - Czego potrzebujemy w czasie wykonywania 

czynności pokazanej na obrazku? Wskaż odpowiednie 

przedmioty. 
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  2.  Brakujące 

przybory 

Przybory higieniczne 

używane do mycia 

zębów. 

 

- rozpoznawanie, wskazywanie                 

 i nazywanie  przyborów toaletowych 

służących  do higieny jamy ustnej  

Antek w łazience myje zęby. Pomóż Antkowi wybrać 

przybory, których potrzebuje do umycia zębów. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Posłuchaj i zaznacz odpowiedni 

przedmiot. 

 

  3. Łazienka Przybory toaletowe 

znajdujące się 

w łazience. 

- rozpoznawanie, nazywanie  przyborów 

toaletowych - wskazywanie ich 

właściwego miejsca w łazience                

Ola i Antek robią porządki w łazience. Pomóż im znaleźć 

odpowiednie miejsca na przybory toaletowe. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Gdzie w łazience znajdziesz dany 

przedmiot? Wskaż odpowiednią gwiazdkę. 

 

  4. Mycie zębów Śnieżnobiały uśmiech 

- jak dbać o czystość 

zębów? 

 

 

- rozpoznawanie  

i nazywanie kolejnych czynności 

podczas mycia zębów 

- nabywanie/ utrwalanie pozytywnej 

postawy związanej z higieną jamy 

ustnej  

 

 

Antek myje zęby w łazience. 

Pomóż Antkowi prawidłowo wykonać kolejne czynności. 

 

Poziom 1. - Zaznacz obrazek. Popatrz na Antka 

i zobacz, jak myć zęby. 

Poziom 2. - Zaznacz kolejne przyciski i sprawdź, jakie są 

etapy mycia zębów. 

Poziom 3. - Wskaż obrazki pokazujące kolejne etapy 

mycia zębów. 
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  5. Mycie rąk Jak dbamy o higienę 

rąk - kolejność  mycia 

rąk.  

- rozpoznawanie i nazywanie kolejnych 

etapów mycia rąk 

- nabywanie prawidłowych nawyków 

związanych z podstawową  higieną  

 

Antek podczas zabawy pobrudził ręce. 

Pomóż Antkowi prawidłowo umyć ręce w łazience. 

 

Poziom 1. - Zaznacz kolejne przyciski i sprawdź, jakie 

są etapy mycia rąk. 

Poziom 2. - Zaznacz kolejne przyciski i sprawdź, jakie 

są etapy mycia rąk. 

Poziom 3. - Wskaż obrazki pokazujące kolejne etapy 

mycia rąk. 

 

 

 

  6. Pielęgnacja 

włosów 

Jakie czynności 

pielęgnacyjne trzeba 

wykonać, by mieć 

piękne, zdrowe 

włosy? 

 

- rozpoznawanie  

i nazywanie kolejnych czynności 

podczas mycia włosów 

- nabywanie nawyków związanych 

z higieną osobistą- mycie włosów 

Ola myje włosy w łazience. 

Zobacz, jak należy prawidłowo myć i pielęgnować włosy. 

 

Poziom 1. - Zaznacz obrazek. Popatrz na Olę i naucz się 

jak pielęgnować włosy.  

Poziom 2. - Zaznacz kolejne przyciski i sprawdź, jakie są 

etapy mycia włosów. 

Poziom 3. - Wskaż obrazki pokazujące kolejne etapy 

mycia włosów. 

  

  7. Ukryty obrazek Odkrywanka. - usprawnianie analizy i syntezy 

wzrokowej poprzez stopniowe 

odkrywanie obrazka  

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty pod 

kafelkami. 
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- rozwijanie logicznego myślenia  

 

Poziom 1., 2., 3.  - Zaznacz wszystkie kolorowe 

prostokąty i odkryj ukryty pod nimi obrazek. 

 

  8. Memory Memory – szukanie 

par takich samych 

obrazków.  

- rozwijanie umiejętności koncentracji 

uwagi  

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Ola i Antek grają w Memory. 

Pomóż im znaleźć pary pasujących do siebie obrazków. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Odszukaj i zaznacz takie same 

obrazki. 

 

  9. Sudoku Sudoku - wstawianie 

brakujących 

obrazków. 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- trening spostrzegawczości 

 i koncentracji uwagi 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- 

ruchowej   

 

Ola i Antek rozwiązują Sudoku. Pomóż Oli i Antkowi 

rozwiązać łamigłówkę. 

 

Poziom 1. - Wstaw brakujący obrazek. Obrazki 

w tabeli nie mogą się powtarzać. 

Poziom 2., 3., 4., 5. - Wstaw brakujące obrazki. 

W danej kolumnie i wierszu obrazki nie mogą się 

powtarzać. 

 

 

 

10. Szukanie różnic 

między obrazkami  

Czym różnią się te 

obrazki - 

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

Ola i Antek szukają różnic między dwoma obrazkami. 

Pomóż dzieciom znaleźć wszystkie szczegóły, którymi 

różnią się obrazki. 
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wskazywanie 

podobieństw  i różnic.  

- wskazywanie szczegółów, jakimi 

różnią się obrazki  

- rozwijanie spostrzegawczości pamięci 

wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz cztery różnice między 

obrazkami. 

Poziom 2. - Znajdź i zaznacz sześć różnic między 

obrazkami.  

Poziom 3. - Znajdź i zaznacz osiem różnic  między 

obrazkami. 

 2.1.2 Potrzeby fizjologiczne 

1. Najważniejsze 

potrzeby 

Rozpoznawanie 

najważniejszych 

potrzeb 

fizjologicznych 

i sposobów ich 

zaspokajania.  

- rozpoznawanie najważniejszych 

fizjologicznych potrzeb człowieka 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- rozwijanie wiedzy na temat 

zaspokajania podstawowych potrzeb 

człowieka 

Do najważniejszych potrzeb człowieka, koniecznych do 

życia należą: oddychanie i sen, jedzenie i picie, ruch 

i odpoczynek oraz korzystanie z toalety. 

 

Poziom 1.  

- Co robimy, kiedy jesteśmy głodni? Wybierz właściwy 

obrazek. 

- Co robimy, kiedy chce nam się pić? Wybierz właściwy 

obrazek. 

- Które dziecko wykonuje ćwiczenia gimnastyczne lub 

uprawia sport? Wybierz właściwy obrazek. 

- Co robimy, kiedy jesteśmy zmęczeni lub chce nam się 

spać? Wybierz właściwy obrazek. 
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- Kto i w jaki sposób korzysta z toalety? Wybierz 

właściwy obrazek. 

 

Poziom 2.  

- Które dziecko je? Zaznacz odpowiednie obrazki. 

- Które dziecko pije? Zaznacz odpowiednie obrazki. 

- Które dziecko wykonuje ćwiczenia gimnastyczne lub 

uprawia sport? Zaznacz odpowiednie obrazki. 

- Które dziecko odpoczywa lub śpi? Zaznacz 

odpowiednie obrazki. 

- Kto i w jaki sposób korzysta z toalety? Zaznacz 

odpowiednie obrazki. 

 

2. Trening czystości Jak prowadzić 

higieniczny tryb 

życia? 

- nabywanie prawidłowych  nawyków 

dotyczących higieny osobistej 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- rozwijanie logicznego myślenia 

Człowiek, w zależności od wieku korzysta z różnych 

sposobów załatwiania potrzeb fizjologicznych. Poznaj je. 

 

Poziom 1., 2. - Z czego korzysta osoba przedstawiona 

na obrazku - z pieluchy, z nocnika czy z sedesu? 

Zaznacz właściwy obrazek.   

 

3. Korzystanie z 

toalety 

Jak dbać o higienę 

osobistą? - trening 

toaletowy. 

- nabywanie prawidłowych  nawyków 

dotyczących higieny osobistej 

w zakresie treningu czystości 

Człowiek swoje potrzeby fizjologiczne załatwia 

w toalecie. Zobacz, jakie czynności wykonuje podczas 

korzystania z toalety. 
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- rozwijanie spostrzegawczości 

- rozwijanie logicznego myślenia 

Poziom 1. - Zaznacz obrazek. Popatrz na Antka 

i zapamiętaj, jak korzystać z toalety. 

Poziom 2. - Zaznacz kolejne przyciski i sprawdź, jakie są 

etapy korzystania z toalety. 

Poziom 3. - Wskaż obrazki pokazujące kolejne etapy 

korzystania z toalety. 

 

4. Oddychanie Jak prawidłowo  

zaspokajać  potrzebę 

fizjologiczną  –

oddychanie? 

- kształtowanie prawidłowej postawy 

wobec środowiska naturalnego 

- ćwiczenia w postrzeganiu 

i rozróżnianiu miejsc w których warto 

przebywać 

- rozwijanie wiedzy na temat zagrożeń 

utrudniających realizowanie potrzeby 

oddychania 

Oddychanie czystym powietrzem korzystnie wpływa na 

nasze zdrowie. Zobacz, kiedy warto wziąć głęboki 

oddech. 

 

Poziom 1. - Wskaż obrazek, który przedstawia miejsce, 

gdzie oddychamy czystym powietrzem. 

Poziom 2. - Wskaż miejsca, w których oddycha się 

czystym powietrzem. 

 

5. Zaspokajanie 

potrzeb 

Jak zaspokajać 

najważniejsze 

potrzeby życiowe 

człowieka? 

- rozwijanie wiedzy na temat 

podstawowych potrzeb człowieka 

- rozwijanie logicznego myślenia 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- kształtowanie prawidłowych nawyków 

związanych z higienicznym trybem 

życia 

Ola i Antek czasami są głodni, spragnieni, senni. 

Zobacz, w jaki sposób podstawowe potrzeby dzieci są 

zaspokajane. 

 

Poziom 1. - Czego potrzebujemy, żeby zaspokoić 

odczuwaną potrzebę. Wybierz właściwy obrazek. 



 

31 
 

Poziom 2. - Czego potrzebujemy, żeby zaspokoić 

odczuwaną potrzebę. Wybierz właściwe obrazki. 

 

 2.1.3 Ubieranie się 

1. Ubrania Rozpoznawanie 

i nazywanie 

garderoby 

dziewczęcej 

i chłopięcej. Szafa Oli               

i Antka.  

- rozwijanie wiedzy na temat części 

garderoby 

- rozpoznawanie różnych części 

garderoby 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- rozwijanie percepcji słuchowej 

Ola i Antek porządkują ubrania w szafie. Nazwij 

poszczególne części odzieży. 

 

Poziom 1. -Zaznacz obrazek i poznaj nazwy ubrań.  

Poziom 2. - Zaznacz obrazek przedstawiający ubranie, 

którego nazwę usłyszysz. 

Poziom 3. - Zaznacz wszystkie obrazki przedstawiające 

ubranie, którego nazwę usłyszysz. 

 

2. Kolejność 

ubierania się 

Jak się ubrać? - 

kolejność ubierania 

się. 

 

 

- rozwijanie logicznego myślenia 

- kształtowanie umiejętności ubierania 

się 

- rozwijanie myślenia przyczynowo- 

skutkowego 

Zobacz, w jakiej kolejności powinniśmy się ubierać. 

 

Poziom 1. - Zaznacz przyciski i sprawdź, co po kolei 

zakładamy na siebie. 

Poziom 2. - Wskaż co najpierw założysz, a co potem. 

Poziom 3. - Spójrz na Olę i wskaż, co dziewczynka 

powinna teraz włożyć. Pamiętaj o prawidłowej kolejności 

ubierania się. 
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3. Co tu nie pasuje? Porusz swój umysł - 

zaznacz, co nie 

pasuje. 

 

 

- rozwijanie spostrzegawczości 

i  percepcji wzrokowej 

- rozwijanie logicznego myślenia 

 

Pomóż Oli i Antkowi wskazać, co nie pasuje do reszty 

elementów. 

 

Poziom 1. - W tym rzędzie znajduje się obrazek, który 

nie pasuje do pozostałych. Odszukaj go i wskaż. 

Poziom 2., 3. - W każdym rzędzie znajduje się obrazek, 

który nie pasuje do pozostałych. Odszukaj go i wskaż. 

 

4. Ubierz postać W co się ubrać ? Już 

to wiem! 

Przyporządkowanie 

ubrań do pory roku 

oraz okazji. 

- rozwijanie wiedzy na temat różnych 

części garderoby 

- rozwijanie wiedzy na temat 

zastosowania różnych strojów 

stosownie do pory roku i okoliczności 

- rozwijanie spostrzegawczości 

i pamięci wzrokowej; 

- rozwijane wiedzy na temat kolejności 

ubierania części garderoby 

Pomóż Oli i Antkowi ubrać się odpowiednio do pory roku 

lub okazji. 

 

Poziom 1. -  

- Jest jesień. Ola i Antek idą na spacer do parku. Są już 

prawie ubrani. Pomóż dzieciom wybrać brakującą 

odzież. 

- Ola i Antek idą na uroczystość szkolną. Są już prawie 

ubrani. Pomóż dzieciom wybrać brakujące ubranie. 

- Ola i Antek planują cały dzień bawić się w domu. Są 

już prawie ubrani. Pomóż dzieciom wybrać brakujące 

ubranie. 

- Jest wiosna. Ola i Antek wybierają się na spacer. Są 

już prawie ubrani. Pomóż dzieciom wybrać brakujące 

ubranie. 
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- Jest lato. Ola i Antek wybierają się na spacer. Są już 

prawie ubrani. Pomóż dzieciom wybrać brakujące 

ubranie. 

- Jest zima. Ola i Antek wybierają się na spacer. Są już 

prawie ubrani. Pomóż dzieciom wybrać brakujące 

ubranie. 

Poziom 2.  

- Jest jesień. Ola i Antek idą na spacer do parku. Pomóż 

dzieciom ubrać się stosownie do pory roku. 

- Ola i Antek idą na uroczystość szkolną. Pomóż 

dzieciom dobrać odzież stosownie do sytuacji. 

- Ola i Antek zostają dziś w domu. Pomóż dzieciom 

dobrać odzież stosownie do miejsca. 

- Jest wiosna. Ola i Antek wybierają się na spacer. 

Pomóż dzieciom dobrać odzież stosownie do pogody. 

- Jest lato. Ola i Antek chcą skorzystać ze słonecznej 

pogody. Pomóż dzieciom dobrać odzież stosownie do 

pogody. 

- Jest zima. Ola i Antek idą lepić bałwana. Pomóż 

dzieciom ubrać się stosownie do pory roku. 
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5. Sudoku Sudoku - wstawianie 

brakujących 

obrazków. 

rozwijanie percepcji wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- trening spostrzegawczości 

 i koncentracji uwagi 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- 

ruchowej   

 

Ola i Antek rozwiązują Sudoku. Pomóż Oli i Antkowi 

rozwiązać łamigłówkę. 

 

Poziom 1. - Wstaw brakujący obrazek. Obrazki w tabeli 

nie mogą się powtarzać. 

Poziom 2., 3., 4., 5. - Wstaw brakujące obrazki. W danej 

kolumnie i wierszu obrazki nie mogą się powtarzać. 

 

6. Dobierz w pary Dobierz w pary - 

pasujące obrazki. 

 

- rozwijanie umiejętności koncentracji 

uwagi  

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Ola i Antek łączą podobne elementy w pary. 

Pomóż dzieciom uporządkować obrazki. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Dobierz w pary elementy w takim 

samym kolorze. 

 

 2.1.4 Jedzenie 

1. Jedzenie i picie Rodzaje produktów 

zaspokajających 

pragnienie i głód. 

Przyporządkowanie 

- rozwijanie umiejętności dopasowania 

do wyznaczonej kategorii 

- rozwijanie wiedzy na temat produktów 

przeznaczonych do picia i jedzenia 

- rozwijanie koncentracji uwagi, 

Pomóż Oli i Antkowi wybrać, które produkty jemy, 

a które pijemy. 
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do kategorii: jedzenie 

i picie. 

wzbogacanie słownika mowy biernej 

i czynnej 

 

Poziom 1., 2. - Przyporządkuj obrazek do odpowiedniej 

kategorii. Zaznacz, czy obrazek przedstawia produkt do 

jedzenia, czy do picia. 

 

2. Posiłki Rodzaje  posiłków 

i ich 

przyporządkowanie 

do pory dnia. 

- rozwijane wiedzy na temat 

przygotowanych posiłków 

- rozwijanie koncentracji 

i spostrzegawczości 

- rozwijanie spostrzegawczości  

i pamięci wzrokowej 

Pomóż Oli i Antkowi wybrać produkty, które jemy lub 

pijemy na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. 

 

Poziom 1.  

-  Wybierz, co jemy na śniadanie. 

- Wybierz, co jemy na podwieczorek. 

- Wybierz, co jemy na obiad. 

- Wybierz, co jemy na kolację. 

Poziom 2.  

- Wybierz, co jemy i pijemy na śniadanie. 

- Wybierz, co jemy i pijemy na podwieczorek. 

- Wybierz, co jemy i pijemy na obiad. 

- Wybierz, co jemy i pijemy na kolację. 

 

3. Gotowanie Rodzaje produktów 

i ich zastosowanie do 

przygotowania 

różnych potraw. 

- rozwijanie wiedzy na temat produktów 

spożywczych 

- nabywanie umiejętności 

przygotowania przedstawionych dań 

Mama Antka gotuje różne potrawy. Pomóż chłopcu 

wybrać główne składniki przygotowywanych dań. 

 

Poziom 1. - Wybierz produkt potrzebny do 

przygotowania dania przedstawionego na zdjęciu. 



 

36 
 

Poziom 2. - Wybierz produkty potrzebne do 

przygotowania dania przedstawionego na zdjęciu. 

 

4. Kanapka i pizza Rodzaje składników 

potrzebnych do 

przygotowania 

potraw znajdujących 

się na zdjęciach. 

- rozwijanie spostrzegawczości i 

koncentracji uwagi 

- nabywanie wiedzy na temat 

produktów spożywczych, 

 

Ola przygotowuje kanapkę i pizzę. Pomóż Oli dodać do 

dań brakujące składniki. 

 

Poziom 1. - Posłuchaj opisu i dodaj do dania składnik, 

którego brakuje. 

Poziom 2. - Posłuchaj opisu i dodaj do dania składniki, 

których brakuje. 

 

5. Nakrywanie do 

stołu 

Łyżka, nóż, widelec – 

wiem jak nakrywać 

do stołu. 

Rodzaje sztućców 

i ich prawidłowe 

ułożenie na stole. 

 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- rozwijanie wiedzy na temat 

kulturalnego spożywania posiłków 

Mama Oli i Antka przygotowuje rodzinny obiad. Pomóż 

dzieciom nakryć do stołu. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Gdzie na stole należy położyć dany 

przedmiot? Wskaż odpowiednie miejsce. 

 

6. Soki Rodzaje warzyw 

i owoców, z których 

można przygotować 

sok. 

- kształtowanie prozdrowotnych postaw 

dotyczących prawidłowego odżywiania 

się 

- wzbogacanie wiedzy dotyczącej 

warzyw i owoców 

Pomóż Oli i Antkowi rozpoznać, z jakich owoców lub 

warzyw zrobione są soki. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Wskaż, z jakich owoców lub warzyw 

został zrobiony przedstawiony na obrazku sok. 
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7. Cienie Dopasowywanie 

cienia do 

odpowiedniego 

warzywa lub owocu.  

 

- kształtowanie pamięci wzrokowej 

- rozwijanie orientacji przestrzennej 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo -

ruchowej 

Pomóż Oli i Antkowi dopasować zdjęcia owoców 

i warzyw do właściwych cieni. 

 

Poziom 1. - Wybierz cień, który pasuje do owocu lub 

warzywa przedstawionego na obrazku. 

Poziom 2., 3. - Połącz owoc lub warzywo z właściwym 

cieniem. 

 

8. Ukryty obrazek Odkrywanie 

i nazywanie obrazka 

ukrytego pod 

kafelkami. 

- rozwijanie wyobraźni 

- usprawnianie analizy i syntezy 

wzrokowej poprzez stopniowe 

odkrywanie obrazka  

- rozwijanie logicznego myślenia  

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty pod 

kafelkami. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Zaznacz wszystkie kolorowe 

prostokąty i odkryj ukryty pod nimi obrazek. 

 

2.2 Święta i uroczystości 

2.2.1 Boże Narodzenie 

1. Świąteczne 

bodźce 

Patrzę i działam - 

ćwiczenia wzrokowe. 

 

- kontrola kierunku spojrzenia, 

wodzenie  

- koncentracja uwagi 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- 

ruchowej   

Ola z Antkiem ćwiczą wzrok. Popatrz w różne miejsca 

ekranu i poćwicz razem z dziećmi. 

 

Poziom 1. - Popatrz na ekran. 

Poziom 2., 3. - Popatrz na elementy pojawiające się na 

ekranie. 
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- skupienie wzroku na przedmiocie 

- ćwiczenie uwagi wzrokowej, pole 

widzenia 

- rozwijanie procesów spostrzegania 

 

Poziom 4. - Znajdź i zaznacz obiekty pojawiające się na 

ekranie. 

 

2. Dopasuj 

przedmioty 

Święta Bożego 

Narodzenia - 

dopasowywanie 

przedmiotów do 

właściwych 

obrazków. 

- rozpoznawanie, nazywanie  

i dopasowywanie przedmiotów  

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- stymulowanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo- ruchowej 

 

Pomóż Oli i Antkowi dopasować brakujące przedmioty 

do właściwych obrazków. 

 

Poziom 1. - Dopasuj przedmiot do właściwego obrazka. 

Poziom 2., 3. - Dopasuj przedmioty do właściwych 

obrazków. 

 

3. Przygotowania 

świąteczne 

Przygotowania do 

Świąt Bożego 

Narodzenia. Rodzaje 

czynności.  

- rozpoznawanie, wskazywanie 

i nazywanie czynności związanych 

z przygotowaniem do Świąt 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- stymulowanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo-ruchowej 

 

Rodzina Oli i Antka przygotowuje się do Świąt Bożego 

Narodzenia. Zobacz, jakie czynności wykonują. 

 

Poziom 1. - Popatrz na obrazek, zaznacz go i posłuchaj 

co przedstawia. 

Poziom 2. - Spośród obrazków wybierz ten, który pasuje 

do opisu. 

Poziom 3. - Spośród obrazków wybierz te, które pasują 

do opisu. 
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4. Choinka Przygotowania do 

Świąt Bożego 

Narodzenia - 

ubieranie choinki. 

- rozpoznawanie, wskazywanie 

i nazywanie  ozdób choinkowych 

- etapy ubierania choinki świątecznymi 

ozdobami 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- stymulowanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo- ruchowej 

 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ola z Antkiem 

będą ubierać choinkę. Pomóż dzieciom wybrać 

odpowiednie ozdoby. 

 

Poziom 1. - Wskaż choinkę, a następnie udekoruj ją 

świątecznymi ozdobami. 

Poziom 2. - Wskaż choinkę, a następnie udekoruj ją 

świątecznymi ozdobami, zgodnie z podpowiedziami 

wyświetlanymi na drzewku. 

Poziom 3. - Wskaż choinkę, a następnie w kolejności: 

lampki, czubek, bombki, łańcuch i prezenty. 

 

5. Ukryty obrazek Odkrywanie 

i nazywanie obrazka 

ukrytego pod 

kafelkami. 

- rozwijanie wyobraźni 

- usprawnianie analizy i syntezy 

wzrokowej poprzez stopniowe 

odkrywanie obrazka  

- rozwijanie logicznego myślenia  

 

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty pod 

kafelkami. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Zaznacz wszystkie kolorowe 

prostokąty i odkryj ukryty pod nimi obrazek. 

 

6. Memory Memory – szukanie 

par takich samych 

obrazków. 

- rozwijanie umiejętności koncentracji 

uwagi  

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

Ola i Antek grają w Memory. Pomóż im znaleźć pary 

pasujących do siebie obrazków. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Odszukaj i zaznacz takie same 

obrazki. 
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- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

 

7. Cienie Dopasowywanie 

cienia do 

odpowiedniego 

Mikołaja.  

 

- kształtowanie pamięci wzrokowej 

- rozwijanie orientacji przestrzennej 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo -

ruchowej 

- doskonalenie spostrzegawczości  

- rozwijanie koncentracji uwagi 

 

Pomóż Oli i Antkowi dopasować Mikołajów do 

właściwych cieni. 

 

Poziom 1., 2., - Wybierz cień, który pasuje do Mikołaja 

przedstawionego na obrazku. 

Poziom 3. - Połącz w pary cienie z właściwymi 

Mikołajami. 

 

8. Znajdź dwa Szukanie dwóch 

jednakowych 

obrazków. 

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

- wskazywanie dwóch takich samych 

obrazków 

- rozwijanie spostrzegawczości pamięci 

wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Ola i Antek szukają dwóch takich samych pierniczków. 

Pomóż dzieciom wskazać jednakowe ciasteczka. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Znajdź i wskaż dwa takie same 

obrazki. 

9. Domino Układanie kostek 

domina.  

- rozwijanie  logicznego myślenia 

- stwarzanie okazji do dokonywania 

wyborów 

Ola i Antek grają w domino. Pomóż im ułożyć wszystkie 

kostki domina. 
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- określanie  stron: prawa - lewa; 

określanie kierunków: góra – dół 

 

Poziom 1., 2., 3. – Ułóż kostki domina w taki sposób, 

żeby te same obrazki znalazły się obok siebie. 

 

10. Puzzle Puzzle - składanie  

obrazka z części. 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie  syntezy i analizy wzrokowej  

- doskonalenie koordynacji wzrokowo  

ruchowej 

- rozwijanie  myślenia 

- usprawnianie koncentracji uwagi, 

pamięci 

- trening spostrzegania 

 

Ola i Antek układają puzzle związane ze Świętami 

Bożego Narodzenia. Pomóż dzieciom ułożyć wszystkie 

obrazki. 

 

Poziom 1., 2., 3.. - Zapamiętaj obrazek, a następnie ułóż 

puzzle. 

11. Szukanie różnic Szukanie różnic – 

czym różnią się dwa 

obrazki. 

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

- wskazywanie szczegółów, jakimi 

różnią się obrazki  

- rozwijanie spostrzegawczości pamięci 

wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Ola i Antek szukają różnic między dwoma obrazkami. 

Pomóż dzieciom znaleźć wszystkie szczegóły, którymi 

różnią się obrazki. 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz dwie różnice między 

obrazkami. 

Poziom 2. - Znajdź i zaznacz cztery różnice między 

obrazkami. 

Poziom 3. - Znajdź i zaznacz sześć różnic między 

obrazkami. 
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12. Sudoku Sudoku - 

uzupełnianie 

brakujących 

obrazków. 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

- trening spostrzegawczości 

 i koncentracji uwagi 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- 

ruchowej   

- rozwijanie logicznego myślenia. 

- układanie obrazków w logicznym 

porządku  

 

Ola i Antek rozwiązują Sudoku. Pomóż Oli i Antkowi 

rozwiązać łamigłówkę. 

 

Poziom 1. - Wstaw brakujący obrazek. Obrazki w tabeli 

nie mogą się powtarzać. 

Poziom 2., 3., 4., 5. - Wstaw brakujące obrazki. W danej 

kolumnie i wierszu obrazki nie mogą się powtarzać. 

 

2.2.2 Wielkanoc 

1. Wielkanocny 

zajączek 

Wielkanocny 

zajączek i inne 

świąteczne 

przedmioty. 

- rozpoznawanie i nazywanie 

świątecznych dekoracji 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- stymulowanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo- ruchowej 

 

Wielkanocny zajączek czuje się samotny. Otocz go 

świątecznymi przedmiotami i znajdź mu przyjaciela. 

 

Poziom 1. - Wskaż zająca, a następnie otocz go 

świątecznymi elementami. 

Poziom 2. - Wskaż zająca, a następnie otocz go 

świątecznymi elementami, zgodnie z podpowiedziami 

wyświetlanymi na ekranie. 
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Poziom 3. - Wskaż zająca, a następnie w kolejności: 

pisankę, marchewkę, kurczaczka, koszyk i bazie. 

 

2. Znajdź dwa Szukanie dwóch 

jednakowych 

obrazków. 

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

- wskazywanie dwóch takich samych 

obrazków 

- rozwijanie spostrzegawczości pamięci 

wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Ola i Antek szukają dwóch takich samych pisanek. 

Pomóż dzieciom wskazać jednakowe jajka. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Znajdź i wskaż dwa takie same 

obrazki. 

 

3. Ukryty obrazek Odkrywanie 

i nazywanie obrazka 

ukrytego pod 

kafelkami. 

- rozwijanie wyobraźni 

- usprawnianie analizy i syntezy 

wzrokowej poprzez stopniowe 

odkrywanie obrazka  

- rozwijanie logicznego myślenia  

 

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty pod 

kafelkami. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Zaznacz wszystkie kolorowe 

prostokąty i odkryj ukryty pod nimi obrazek. 

 

4. Memory Memory – szukanie 

par takich samych 

obrazków. 

- rozwijanie umiejętności koncentracji 

uwagi  

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

Ola i Antek grają w Memory. Pomóż im znaleźć pary 

pasujących do siebie obrazków. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Odszukaj i zaznacz takie same 

obrazki. 
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- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

5. Cienie Dopasowywanie 

cienia do 

odpowiedniego 

obrazka.  

- kształtowanie pamięci wzrokowej 

- rozwijanie orientacji przestrzennej 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo -

ruchowej 

Pomóż Oli i Antkowi dopasować cień do właściwego 

obrazka. 

 

Poziom 1., 2. - Wybierz cień, który pasuje do obrazka. 

Poziom 3. – Połącz w pary cienie z właściwymi 

obrazkami. 

 

6. Domino Układanie kostek 

domina.  

- rozwijanie  logicznego myślenia 

- stwarzanie okazji do dokonywania 

wyborów 

- określanie  stron: prawa - lewa; 

określanie kierunków: góra – dół 

 

Ola i Antek grają w domino. Pomóż im ułożyć wszystkie 

kostki domina. 

 

Poziom 1., 2., 3. – Ułóż kostki domina w taki sposób, 

żeby te same obrazki znalazły się obok siebie. 

 

2.2.3 Dzień Babci i Dziadka 

1. Odszukaj 

element 

Dobieranie  

elementów do 

właściwego miejsca 

na obrazku, zdjęciu. 

- doskonalenie pamięci 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- doskonalenie analizy 

 i syntezy wzrokowej 

Ola i Antek oglądają zdjęcia i obrazki. Pomóż dzieciom 

wskazać miejsce, do którego pasuje wybrany fragment. 

 

Poziom 1., 2.. - Wskaż, gdzie na obrazku znajduje się 

wyświetlony fragment. 
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 - rozwijanie spostrzegawczości 

-wskazywanie miejsca,  do którego 

pasuje wyświetlony fragment 

 

Poziom 3. - Wskaż, gdzie na zdjęciu znajduje się 

wyświetlony fragment. 

 

2. Ukryty obrazek Odkrywanie 

i nazywanie obrazka 

ukrytego pod 

kafelkami. 

 

- rozwijanie wyobraźni 

- usprawnianie analizy i syntezy 

wzrokowej poprzez stopniowe 

odkrywanie obrazka  

- rozwijanie logicznego myślenia  

 

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty pod 

kafelkami. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Zaznacz wszystkie kolorowe 

prostokąty i odkryj ukryty pod nimi obrazek. 

 

3. Szukanie różnic Szukanie różnic – 

czym różnią się dwa 

obrazki. 

- rozpoznawanie podobieństw i różnic 

na obrazkach 

- wskazywanie szczegółów, jakimi 

różnią się obrazki  

- rozwijanie spostrzegawczości pamięci 

wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Ola i Antek szukają różnic między dwoma obrazkami. 

Pomóż dzieciom znaleźć wszystkie szczegóły, którymi 

różnią się obrazki. 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz dwie różnice między 

obrazkami. 

Poziom 2. - Znajdź i zaznacz cztery różnice między 

obrazkami. 

Poziom 3. - Znajdź i zaznacz sześć różnic między 

obrazkami. 
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4. Sekwencje Sekwencje - 

układanie obrazków 

w prawidłowej 

kolejności. 

- doskonalenie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- doskonalenie koncentracji uwagi 

- odtwarzanie sekwencji poprzez 

prawidłowe układanie obrazków 

Ola i Antek układają obrazki w odpowiedniej kolejności, 

zgodnie z podanym wzorem. Pomóż dzieciom ułożyć 

obrazki. 

 

Poziom 1., 2. - Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności. 

Wskaż obrazek, który ma się pojawić jako kolejny. 

Poziom 3. - Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności. 

Wskaż obrazek, który ma się pojawić w zaznaczonym 

okienku. 

 

3. Moduł Nauka 

      3. NAUKA 

3.1 Przyroda 

3.1.1 Pory roku 

Lp. Nazwa ćwiczenia Temat 
Cele dydaktyczne, 

cele rewalidacyjne 

Opis zadania,  

zadanie do wykonania 

1. Dopasuj przedmioty 1. Narzędzia  ogrodnicze - 

dopasowywanie 

przedmiotów do postaci. 

 

- rozpoznawanie, nazywanie  Pomóż Oli i Antkowi dopasować przedmioty 

do osób wykonujących dane czynności. 

 

Poziom 1. - Dopasuj przedmiot do postaci. 



 

47 
 

2. Letni wypoczynek - 

dobieranie przedmiotów do 

postaci. 

 

3. Jesienne spacery - 

dopasowywanie  

przedmiotów do postaci.   

 

4.Zimowe sporty  - 

dobieranie przedmiotów do 

postaci. 

 

i dopasowywanie przedmiotów do 

postaci wykonujących określone 

czynności  

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- stymulowanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo- ruchowej 

 

Poziom 2., 3. - Dopasuj przedmioty do 

postaci. 

 

2. Budowa 1. Kasztanowy  ludzik - 

budowanie w określonej 

kolejności. 

  

2. Sadzenie kwiatów - 

kolejność wykonywania 

czynności. 

 

3. Zamek z piasku - 

zapamiętanie kolejnych 

etapów jego budowy.  

 

- doskonalenie pamięci i percepcji 

wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- doskonalenie  koncentracji uwagi, 

spostrzegawczości 

- doskonalenie koordynacji 

wzrokowo- ruchowej   

- rozwijanie logicznego myślenia. 

- układanie elementów obrazka              

w logicznym porządku  

Co Ola i Antek lubią robić wiosną, latem, 

jesienią i zimą? Zobacz, jakie aktywności 

wybrali. 

 

Poziom 1.  

- Zaznacz obrazek i zapamiętaj, jak wygląda 

kasztanowy ludzik. 

- Zaznacz obrazek i zapamiętaj, jak wygląda 

sadzenie kwiatów. 

- Zaznacz obrazek i zapamiętaj, jak wygląda 

zamek z piasku. 
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4. Śniegowy bałwan – 

odtworzenie kolejności jego 

budowy. 

−  wspomaganie rozwoju twórczego 

myślenia 

 

- Zaznacz obrazek i zapamiętaj, jak wygląda 

śniegowy bałwan. 

Poziom 2.  

- Wskaż brzuch kasztanowego ludzika, 

a następnie kolejne elementy, zgodnie 

z podpowiedziami wyświetlanymi na ekranie. 

- Zrób dołek łopatką, a następnie wykonaj 

kolejne kroki, zgodnie z podpowiedziami 

wyświetlanymi na ekranie. 

- Wskaż mury obronne zamku, a następnie 

kolejne elementy, zgodnie z podpowiedziami 

wyświetlanymi na ekranie. 

- Zbuduj bałwana zgodnie z podpowiedziami 

wyświetlanymi na ekranie. 

Poziom 3.  

- Wskaż brzuch kasztanowego ludzika, 

a następnie w kolejności: głowę, zapałki, 

kasztanowe buty i kolczasty kapelusz. 

- Zrób dołek łopatką, a następnie 

w kolejności: włóż cebulkę, przysyp ją ziemią 

i podlej roślinkę. 
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- Wskaż mury obronne zamku, a następnie 

w kolejności: zamek, wieże, flagę i muszelki. 

- Zbuduj bałwana zaczynając od największej 

kuli, a następnie w kolejności: średnia kula, 

mała kula, marchewka na nos, garnek na 

głowę, węgielki na oczy i guziki oraz gałązki 

na ręce. 

 

3. Ukryty obrazek Odkrywanie i nazywanie 

obrazka ukrytego pod 

kafelkami. 

- rozwijanie wyobraźni 

- doskonalenie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- rozwijanie spostrzegawczości, 

koncentracji uwagi 

-  trening umysłu 

 

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty 

pod kafelkami. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Zaznacz wszystkie 

kolorowe prostokąty i odkryj ukryty pod nimi 

obrazek. 

 

4. Puzzle Puzzle - składanie  obrazka 

z części. 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie  syntezy i analizy 

wzrokowej  

- doskonalenie koordynacji 

wzrokowo  ruchowej 

- rozwijanie  myślenia 

Ola i Antek układają puzzle. 

Pomóż dzieciom ułożyć obrazek. 

 

Poziom 1., 2., 3.. - Zapamiętaj obrazek, 

a następnie ułóż puzzle. 
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- usprawnianie koncentracji uwagi, 

pamięci 

- trening spostrzegania 

 

5. Szukanie różnic  Dostrzeganie różnic miedzy 

obrazkami. 

- rozwijanie umiejętności 

porównywania 

- ćwiczenie analizy i syntezy 

wzrokowej: szukanie i zaznaczanie 

różnic między dwoma obrazkami  

- rozwijanie procesów spostrzegania 

- dostrzeganie różnic i podobieństw  

na obrazkach 

Ola i Antek szukają różnic między dwoma 

obrazkami. Pomóż dzieciom znaleźć 

wszystkie szczegóły, którymi różnią się 

obrazki. 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz dwie różnice 

między obrazkami. 

Poziom 2. - Znajdź i zaznacz cztery różnice 

między obrazkami. 

Poziom 3. - Znajdź i zaznacz sześć różnic 

między obrazkami. 

 

6. Sudoku Sudoku - uzupełnianie 

brakujących obrazków. 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- ćwiczenie koncentracji uwagi, 

- trening spostrzegawczości 

 i koncentracji uwagi 

- doskonalenie koordynacji 

wzrokowo- ruchowej   

Ola i Antek rozwiązują Sudoku. Pomóż Oli 

i Antkowi rozwiązać łamigłówkę. 

 

Poziom 1. - Wstaw brakujący obrazek. 

Obrazki w tabeli nie mogą się powtarzać. 
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- rozwijanie logicznego myślenia. 

- układanie obrazków w logicznym 

porządku  

 

Poziom 2., 3., 4., 5. - Wstaw brakujące 

obrazki. W danej kolumnie i wierszu obrazki 

nie mogą się powtarzać. 

 

3.1.2 Las 

1. Rozpoznawanie 

zwierząt 

Zwierzęta leśne.  - rozpoznawanie , nazywanie 

wybranych gatunków zwierząt 

żyjących w lesie 

- rozwijanie koordynacji słuchowo- 

wzrokowo- ruchowej 

- rozwijanie pamięci wzrokowej,  

- doskonalenie koncentracji uwagi 

i logicznego myślenia 

W lesie żyją różne zwierzęta. Razem z Olą 

i Antkiem naucz się je rozpoznawać. 

 

Poziom 1. - W lesie ukryło się wiele zwierząt. 

Zaznacz je i posłuchaj, jak się nazywają. 

Poziom 2. - (2.1) Zapamiętaj, jakie zwierzęta 

ukryły się w lesie. (2.2) Zaznacz zwierzęta, 

które były na poprzednim obrazku. 

Poziom 3. - Posłuchaj i wskaż odpowiednie 

zwierzę. 

Poziom 4. - (4.1) Zapamiętaj, jakie zwierzęta 

ukryły się w lesie. (4.2) Zaznacz zwierzęta, 

których nie było na poprzednim zdjęciu. 

Poziom 5. - Posłuchaj i wskaż odpowiednie 

zwierzę. 
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2. Leśne rośliny 

 i zwierzęta 

Zwierzęta i rośliny naszych 

lasów.  

- rozpoznawanie i nazywanie 

wybranych  zwierząt  

i roślin  występujących (znajdujących 

się) w środowisku leśnym, 

 -  podkreślenie znaczenia, że las 

jest domem  zwierząt i roślin, należy 

go chronić, 

- globalne czytanie wyrazów – nazw 

roślin i zwierząt 

- dopasowywanie podpisów do 

odpowiednich obrazków 

W lesie występuje wiele gatunków roślin. Las 

jest zielonym domem dla wielu zwierząt. 

Razem z Olą i Antkiem poznaj leśne rośliny 

i zwierzęta. 

 

Poziom 1. - Zaznacz zwierzęta, które żyją 

w lesie. 

- Zaznacz rośliny, które rosną w lesie. 

Poziom 2. - Zaznacz każde zwierzę, poznaj 

jego nazwę i zobacz, gdzie można je znaleźć 

w lesie. 

- Zaznacz każdą roślinę, poznaj jej nazwę 

i zobacz, gdzie można ją znaleźć w lesie. 

Poziom 3. - Umieść zwierzęta / rośliny we 

właściwych miejscach na obrazku. 

Poziom 4. - Zastąp gwiazdki odpowiednimi 

zwierzętami / roślinami. 

Poziom 5. - Dopasuj podpis do obrazka. 

 

3. Liście i szyszki Drzewa liściaste i iglaste.  - rozwijanie myślenia 

- doskonalenie umiejętności 

koncentracji uwagi 

Ola i Antek są na spacerze w lesie. Wiatr 

strąca liście i szyszki z drzew. 
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- rozpoznawanie, nazywanie 

wybranych  gatunków drzew 

liściastych i iglastych 

- dopasowywanie liści do 

określonego gatunku drzewa  

 

Poziom 1. - Odszukaj i zaznacz szyszki, które 

spadły z tego samego drzewa. 

- Odszukaj i zaznacz liście, które spadły 

z tego samego drzewa. 

Poziom 2. - Wskaż drzewo iglaste / liściaste. 

Poziom 3. - Dopasuj szyszkę / liść do 

właściwego drzewa. 

 

4. Leśne śpiochy Zwierzęta, które zapadają  

w sen zimowy.  

- rozpoznawanie i nazywanie 

zwierząt, które zasypiają na zimę 

- rozwijanie myślenia 

- doskonalenia pamięci, koncentracji  

uwagi 

W lesie żyje wiele zwierząt. Zobacz, które 

z nich zasypiają na zimę. 

 

Poziom 1. - Zaznacz każdy obrazek 

i przekonaj się, które zwierzęta zasypiają na 

zimę. 

Poziom 2. - Zaznacz zwierzęta, które 

zapadają w zimowy sen. 

 

5. Warstwy lasu Warstwowa budowa lasu.  - poznanie, utrwalenie wiadomości 

z zakresu warstwowej budowy lasu  

- przyporządkowywanie wybranych 

gatunków zwierząt do określonych 

warstw lasu 

Ola i Antek podczas wycieczki uczą się 

rozpoznawać warstwy lasu i zwierzęta w nich 

żyjące. 

 

Poziom 1. - Ułóż warstwy lasu we właściwej 

kolejności. 
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- rozwijanie umiejętności globalnego 

czytania 

- przyporządkowywanie nazwy do 

właściwej warstwy lasu  

Poziom 2. - Przyporządkuj zwierzę do 

właściwej warstwy lasu. 

Poziom 3. - Przyporządkuj nazwę do 

właściwej warstwy lasu. 

 

6. Grzyby Grzyby  jadalne i trujące.  - zapoznanie z wyglądem i nazwami 

grzybów jadalnych i trujących 

- doskonalenie  umiejętności 

klasyfikowania, segregowania 

grzybów  

- podkreślenie  niebezpieczeństwa 

płynącego ze spożywania 

nieznanych grzybów  

- rozwijanie myślenia przyczynowo- 

skutkowego  

Ola i Antek zbierają w lesie grzyby. Pomóż 

dzieciom rozpoznać, które grzyby są jadalne, 

a które trujące. 

 

Poziom 1. - Odszukaj wszystkie grzyby 

jadalne, znajdujące się na obrazku. 

Poziom 2. - Rozpoznaj grzyby przedstawione 

na obrazkach. Jeżeli grzyb jest jadalny, 

wskaż koszyk. Jeżeli grzyb jest trujący, 

wskaż czerwony krzyżyk. 

Poziom 3., 4. - Posegreguj grzyby jadalne 

według gatunku. Wrzuć takie same grzyby 

do właściwych koszyków. 

 

7. Leśne memory Memory - odszukanie 

takich samych obrazków.  

- rozwijanie umiejętności 

koncentracji uwagi  

- rozpoznawanie podobieństw 

i różnic na obrazkach 

Ola i Antek grają w Memory. Pomóż im 

znaleźć pary pasujących do siebie obrazków. 
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- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Poziom 1., 2., 3. - Odszukaj i zaznacz takie 

same obrazki. 

8. Leśne cienie Zwierzęta leśne - łączenie 

zwierząt z właściwym 

cieniem.  

- utrwalanie  znajomości nazw 

wybranych zwierząt leśnych 

- doskonalenie  percepcji wzrokowej, 

spostrzegawczości  

- rozwijanie koncentracji uwagi 

 

Pomóż Oli i Antkowi dopasować zdjęcia 

zwierząt do właściwych cieni. 

 

Poziom 1. - Wybierz cień, który pasuje do 

zwierzęcia przedstawionego na obrazku. 

Poziom 2., 3. - Połącz zwierzę z właściwym 

cieniem. 

 

9. Sekwencje Sekwencje - układanie 

obrazków w prawidłowej 

kolejności  

- doskonalenie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- doskonalenie koncentracji uwagi 

- odtwarzanie sekwencji poprzez 

prawidłowe układanie obrazków  

Ola i Antek układają obrazki w odpowiedniej 

kolejności, zgodnie z podanym wzorem. 

Pomóż dzieciom ułożyć obrazki. 

 

Poziom 1., 2. - Ułóż obrazki w odpowiedniej 

kolejności. Wskaż obrazek, który ma się 

pojawić jako kolejny. 

Poziom 3. - Ułóż obrazki w odpowiedniej 

kolejności. Wskaż obrazek, który ma się 

pojawić w zaznaczonym okienku. 
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3.1.3 Zwierzęta 

3.1.3.1 Zwierzęta domowe 

1. Zwierzęta w domu Rozpoznawanie zwierząt 

domowych.  

- rozpoznawanie, nazywanie 

wybranych zwierząt domowych 

- rozwijanie logicznego myślenia 

- doskonalenie umiejętności 

klasyfikowania 

 

 

 

 

Ola i Antek oglądają zdjęcia różnych 

zwierząt. Pomóż dzieciom rozpoznać 

zwierzęta domowe. 

 

Poziom 1. - Zaznacz obrazek i poznaj nazwy 

zwierząt domowych. 

Poziom 2. - Wybierz te zdjęcia, na których są 

zwierzęta domowe. 

Poziom 3. - Zaznacz wszystkie zwierzęta 

domowe. 

 

2. Obrazki zwierząt Atlas zwierząt - 

dopasowanie obrazków 

zwierząt do ich zdjęć. 

- kształcenie umiejętności w zakresie 

dobierania obrazków zwierząt do ich 

zdjęć 

 

Ola i Antek oglądają atlas zwierząt. Pomóż 

dzieciom dopasować obrazki zwierząt do ich 

zdjęć. 

 

Poziom 1. - Wskaż zdjęcie zwierzęcia 

pasujące do obrazka. 

Poziom 2. - Zaznacz zdjęcia i obrazki, na 

których są te same zwierzęta. 
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3. Zagadki Rozwiązywanie zagadek 

o zwierzętach. 

Rozpoznawanie tych 

zwierząt.  

- poznawanie i rozszerzanie 

wiadomości  o wybranych 

gatunkach zwierząt 

- rozwijanie  umiejętności twórczego 

myślenia 

- doskonalenie  operacji myślowych : 

analiza, synteza słuchowa, 

wzrokowa, porównywanie, 

klasyfikowanie, uogólnianie 

 

Ola i Antek rozwiązują zagadki. Pomóż 

dzieciom odgadnąć, o którym zwierzęciu 

mowa. 

 

Poziom 1., 2. - Posłuchaj i wskaż, które to 

zwierzę. 

 

4. Czyje to akwarium? Akwaria - dopasowywanie 

rybek do odpowiedniego 

akwarium.  

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- dobieranie rybki do odpowiedniego 

akwarium  

- rozpoznawanie rybek po ich 

wyglądzie 

 

Ola i Antek wymieniają wodę w akwariach. 

Pomóż dzieciom włożyć rybkę do jej 

akwarium. 

 

Poziom 1. - Dopasuj rybkę do 

odpowiedniego akwarium. Rozpoznaj rybkę 

po wyglądzie. 

Poziom 2. - Dopasuj każdą rybkę do 

odpowiedniego akwarium. Rozpoznaj rybki 

po wyglądzie. 
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5. Ciekawskie zwierzęta Rozpoznawanie zwierząt. 

Dopasowywanie głów do 

ich sylwetek.  

- rozwijanie percepcji wzrokowej, 

analizy i syntezy wzrokowej 

- trening spostrzegawczości 

- składanie obrazka w całość 

poprzez dopasowywanie głów 

zwierząt do ich sylwetek 

 

Ciekawskie zwierzęta zaglądają na podwórko 

sąsiada przez murek. Pomóż Oli i Antkowi je 

rozpoznać. 

 

Poziom 1., 2., 3.. - Dopasuj głowę zwierzęcia 

do jego sylwetki. 

 

6. Co tu nie pasuje? Eliminatka- wskazywanie 

obrazka, który nie pasuje 

do pozostałych.  

- rozwijanie myślenia, umiejętności 

szukania podobieństw i różnic 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- doskonalenie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

 

Pomóż Oli i Antkowi wskazać, co nie pasuje 

do reszty elementów. 

 

Poziom 1. - W tym rzędzie znajduje się 

obrazek, który nie pasuje do pozostałych. 

Odszukaj go i wskaż. 

Poziom 2., 3., 4. - W każdym rzędzie 

znajduje się obrazek, który nie pasuje do 

pozostałych. Odszukaj go i wskaż. 

 

7. Co jedzą zwierzęta? Opieka nad zwierzętami - 

rodzaje jedzenia.  

- poznanie sposobów odżywiania się 

zwierząt,  sposobu opieki nad nimi, 

- łączenie w pary zwierząt 

 i ich pokarmu 

-  rozbudzenie zainteresowań 

zwierzętami, ich potrzebami  

Ola i Antek karmią zwierzęta. Pomóż 

dzieciom wybrać jedzenie odpowiednie dla 

danego zwierzęcia. 

 

Poziom 1. - Odkryj zakryte pole i zobacz, co 

je dane zwierzę. 
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 Poziom 2. - Wskaż co je zwierzę, które 

widzisz na ekranie. 

Poziom 3. - Połącz w pary zwierzęta i ich 

jedzenie. 

 

 

8. Akcesoria dla 

zwierząt? 

Opieka nad zwierzętami - 

akcesoria.  

- wzbogacenie wiedzy o zwierzętach 

domowych i ich potrzebach                                       

- łączenie w pary zwierząt                             

i przedmiotów z których korzystają  

Ola i Antek kupują akcesoria dla zwierząt 

w sklepie zoologicznym. Pomóż dzieciom 

wybrać odpowiednie przedmioty dla ich 

pupili. 

 

Poziom 1. - Odkryj zakryte pole i zobacz, co 

dzieci kupiły dla danego zwierzęcia. 

Poziom 2. - Wskaż przedmioty, z których 

korzystają zwierzęta pokazane na obrazku. 

Poziom 3. - Połącz w pary zwierzęta 

i przedmioty, z których korzystają. 

 

9. Zachowania wobec 

zwierząt 

Opieka nad zwierzętami- 

stosunek do zwierząt.  

- doskonalenie umiejętności 

właściwego zachowania się wobec 

zwierząt 

- kształtowanie właściwej postawy 

wobec zwierząt  

Ola i Antek mają psa i kota. Dbają o swoje 

zwierzęta i właściwie wobec nich się 

zachowują. 
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- rozwijanie umiejętności właściwego 

i niewłaściwego zachowania 

w stosunku do zwierząt  

- doskonalenie dostrzegania 

związków przyczynowo- skutkowych 

związanych  z obecnością 

zwierzęcia w domu 

Poziom 1. - Zaznacz każdy obrazek. Zielone 

kółko oznacza właściwe zachowanie wobec 

zwierząt, a kółko czerwone niewłaściwe. 

Poziom 2. - Popatrz na podświetlony 

obrazek. Następnie zaznacz zielone kółko, 

jeżeli zachowanie dzieci jest właściwe lub 

czerwone, gdy jest niewłaściwe. 

Poziom 3. - Wybierz obrazek, a następnie 

zaznacz zielone kółko, jeżeli zachowanie 

dzieci jest właściwe lub czerwone, gdy jest 

niewłaściwe. 

 

10. Puzzle Puzzle - składanie  obrazka 

z części. 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie  syntezy i analizy 

wzrokowej  

- doskonalenie koordynacji 

wzrokowo  ruchowej 

- rozwijanie  myślenia 

- usprawnianie koncentracji uwagi, 

pamięci 

- trening spostrzegania 

 

Ola i Antek układają puzzle. 

Pomóż dzieciom ułożyć obrazek. 

 

Poziom 1., 2., 3.. - Zapamiętaj obrazek, 

 a następnie ułóż puzzle. 
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11. Sekwencje Sekwencje - układanie 

obrazków w prawidłowej 

kolejności. 

- doskonalenie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- doskonalenie koncentracji uwagi 

Ola i Antek układają obrazki w odpowiedniej 

kolejności, zgodnie z podanym wzorem. 

Pomóż dzieciom ułożyć obrazki. 

 

Poziom 1., 2. - Ułóż obrazki w odpowiedniej 

kolejności. Wskaż obrazek, który ma się 

pojawić jako kolejny. 

Poziom 3. - Ułóż obrazki w odpowiedniej 

kolejności. Wskaż obrazek, który ma się 

pojawić w zaznaczonym okienku. 

 

12. Memory Memory - odszukanie par 

takich samych obrazków. 

- rozwijanie umiejętności 

koncentracji uwagi  

- rozpoznawanie podobieństw 

i różnic na obrazkach 

- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

 

Ola i Antek grają w Memory. Pomóż im 

znaleźć pary pasujących do siebie obrazków. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Odszukaj i zaznacz takie 

same obrazki. 
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3.1.3.2 Zwierzęta hodowlane 

1. Rozpoznawanie 

zwierząt 

Rozpoznawanie zwierząt 

hodowlanych. 

- rozpoznawanie, nazywanie różnych 

gatunków zwierząt żyjących 

w gospodarstwie hodowlanym  

- rozwijanie logicznego myślenia 

- doskonalenie pamięci, koncentracji 

uwagi 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo- ruchowej 

Na wsi żyją różne zwierzęta. Razem z Olą 

i Antkiem naucz się je rozpoznawać. 

 

Poziom 1. - Na wsi żyje wiele zwierząt. 

Odszukaj je, zaznacz i posłuchaj jak się 

nazywają. 

Poziom 2. - (2.1) Zapamiętaj, jakie zwierzęta 

żyją w gospodarstwie hodowlanym.  

(2.2) Zaznacz zwierzęta, które były na 

poprzednim obrazku. 

Poziom 3. - Posłuchaj i wskaż odpowiednie 

zwierzę. 

Poziom 4. - (4.1) Zapamiętaj, jakie zwierzęta 

żyją w gospodarstwie hodowlanym.  

(4.2) Zaznacz zwierzęta, których nie było na 

poprzednim zdjęciu. 

Poziom 5. - Posłuchaj i wskaż odpowiednie 

zwierzę. 
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2. Zwierzęta na wsi Zwierzęta hodowane na 

wsi.  

 - doskonalenie umiejętności 

porównywania, uogólniania, 

segregowania 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- 

słuchowo- ruchowej 

Razem z Olą i Antkiem rozpoznaj i nazwij 

zwierzęta żyjące na wsi. 

 

Poziom 1. - Na wsi żyje wiele zwierząt. 

Zaznacz je i posłuchaj jak się nazywają. 

Poziom 2., 3. - Zaznacz wszystkie zwierzęta 

hodowlane. 

 

3. Obrazki zwierząt Atlas zwierząt - 

dopasowanie obrazków 

zwierząt  do ich zdjęć. 

- kształcenie umiejętności   

w zakresie dobierania obrazków 

zwierząt do ich zdjęć 

 

Ola i Antek oglądają atlas zwierząt. Pomóż 

dzieciom dopasować obrazki zwierząt do ich 

zdjęć. 

 

Poziom 1. - Wskaż zdjęcie zwierzęcia 

pasujące do obrazka. 

Poziom 2. - Zaznacz zdjęcia i obrazki, na 

których są te same zwierzęta. 

 

4. Zagadki Rozwiązywanie zagadek 

o zwierzętach. 

Rozpoznawanie tych 

zwierząt. 

- poznawanie i rozszerzanie 

wiadomości  o wybranych 

gatunkach zwierząt 

- rozwijanie  umiejętności twórczego 

myślenia 

Ola i Antek rozwiązują zagadki. Pomóż 

dzieciom odgadnąć, o którym 

zwierzęciu mowa. 

 

Poziom 1., 2. - Posłuchaj i wskaż, które 

to zwierzę. 
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- doskonalenie  operacji myślowych: 

analiza, synteza słuchowa, 

wzrokowa, porównywanie, 

klasyfikowanie, uogólnianie 

 

5. Korzyści z hodowli  Korzyści płynące z hodowli 

zwierząt.  

- doskonalenie umiejętności 

logicznego myślenia 

- rozwijanie pamięci 

- trening spostrzegawczości 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- rozpoznawanie i nazywanie 

produktów, które otrzymujemy 

z hodowli danego zwierzęcia 

 

 

Dzięki zwierzętom hodowlanym mamy jajka, 

mleko, wełnę i miód. Zobacz, jakie korzyści 

daje hodowla zwierząt. 

 

Poziom 1. - Odkryj zakryte pole i zobacz jaki 

produkt otrzymujemy z hodowli danego 

zwierzęcia. 

Poziom 2. - Wskaż, jaki produkt związany jest 

z hodowlą zwierzęcia, które widzisz na 

ekranie. 

Poziom 3. - Połącz w pary zwierzęta 

i przedmioty, z których korzystają. 

Poziom 4. - Zaznacz wszystkie produkty, 

które możemy uzyskać dzięki hodowli 

danego zwierzęcia. 
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Poziom 5. - Zaznacz wszystkie zwierzęta, 

dzięki którym możemy uzyskać dany 

produkt. 

 

6. Zwierzęta i ich młode Zwierzęta i ich potomstwo.  - rozpoznawanie i  nazywanie  

wybranych zwierząt  żyjących 

w wiejskiej zagrodzie 

- poznanie  nazw potomstwa 

wybranych zwierząt hodowlanych,  

łączenie w pary (rodzic- dziecko)  

- rozwijanie myślenia 

- doskonalenie koncentracji uwagi 

 

Młode zwierzęta hodowlane, tak jak dzieci, 

mają swoich rodziców. Pomóż Oli i Antkowi 

wskazać rodziców młodych zwierząt. 

 

Poziom 1. - Odkryj zakryte pole i poznaj 

potomstwo zwierząt hodowlanych. 

Poziom 2. - Połącz każde młode zwierzę 

z jego rodzicem. 

 

7. Od jajka do kurczaka Skąd się biorą kurczęta?  - rozwijanie myślenia przyczynowo- 

skutkowego 

- poznanie i zapamiętanie kolejnych 

etapów procesu  

„Jak powstaje pisklę z jajka?”  

Ola i Antek zastanawiają się, skąd się biorą 

kurczęta. 

 

Poziom 1. - Zaznacz jajko i zobacz, co się 

stanie. 

Poziom 2. - Zaznacz kolejne przyciski 

i sprawdź, skąd się bierze kurczątko. 

Poziom 3. - Wskaż zdjęcia pokazujące 

kolejne etapy życia kurczaka. 
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8. Zwierzęta i ich domy Rodzaje pomieszczenia 

gospodarczych zwierząt.  

- rozpoznawanie  i nazywanie 

zwierząt hodowlanych  

- nazywanie pomieszczeń 

gospodarczych , w których 

mieszkają zwierzęta  

- rozwijanie logicznego myślenia  

- doskonalenia koordynacji 

wzrokowo- słuchowo- ruchowej 

Zwierzęta hodowlane mieszkają w różnych 

pomieszczeniach gospodarczych. Krowy 

w oborze, konie w stajni, świnie w chlewie, 

a kury w kurniku. Pomóż Oli i Antkowi 

znaleźć zwierzęta i ich domy. 

 

Poziom 1. - Zaznacz wszystkie zwierzęta 

i posłuchaj, gdzie mieszkają. 

Poziom 2. - Posłuchaj i wskaż właściwe 

miejsce. 

 

9. Ukryty obrazek Odkrywanie i nazywanie 

obrazka ukrytego pod 

kafelkami. 

- rozwijanie wyobraźni 

- doskonalenie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- rozwijanie spostrzegawczości, 

koncentracji uwagi 

-  trening umysłu 

 

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty 

pod kafelkami. 

 

Poziom 1., 2., 3. – Zaznacz wszystkie 

kolorowe prostokąty i odkryj ukryty pod nimi 

obrazek. 

 

10. Domino Układanie kostek domina.  - rozwijanie  logicznego myślenia 

- stwarzanie okazji do dokonywania 

wyborów 

- określanie  stron: prawa - lewa; 

określanie kierunków: góra – dół 

Ola i Antek grają w domino. Pomóż im ułożyć 

wszystkie kostki domina. 
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 Poziom 1., 2., 3. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby te same obrazki znalazły się 

obok siebie. 

 

11. Memory Memory- odszukanie par 

takich samych obrazków. 

- rozwijanie umiejętności 

koncentracji uwagi 

- rozpoznawanie podobieństw i 

różnic na obrazkach 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie umiejętności w zakresie  

znalezienia wszystkich par w jak 

najmniejszej liczbie odsłon  

 

Ola i Antek grają w Memory. Pomóż im 

znaleźć pary pasujących do siebie obrazków. 

 

Poziom 1., 2., 3. – Odszukaj i zaznacz takie 

same obrazki. 

 

12. Szukanie różnic Dostrzeganie różnic miedzy 

obrazkami. 

- rozwijanie umiejętności 

porównywania 

- ćwiczenie analizy i syntezy 

wzrokowej: szukanie i zaznaczanie 

różnic między dwoma obrazkami  

Ola i Antek szukają różnic między dwoma 

obrazkami. Pomóż dzieciom znaleźć 

wszystkie szczegóły, którymi różnią się 

obrazki. 

 

Poziom 1. – Znajdź i zaznacz cztery różnice 

między obrazkami. 
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- rozwijanie procesów 

spostrzegania, dostrzegania różnic 

i podobieństw  na obrazkach 

 

Poziom 2. –Znajdź i zaznacz sześć różnic 

między obrazkami.  

Poziom 3. – Znajdź i zaznacz osiem różnic  

między obrazkami. 

 

3.1.3.3 Zwierzęta egzotyczne 

1. Rozpoznawanie 

zwierząt 

Rozpoznawanie zwierząt 

egzotycznych.  

- utrwalenie, rozszerzanie  

wiadomości dotyczących zwierząt 

egzotycznych 

- rozpoznawanie, nazywanie 

wybranych gatunków zwierząt  

- rozwijanie wyobraźni 

- aktywizowanie myślenia 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

 

 

 

Razem z Olą i Antkiem rozpoznaj zwierzęta 

egzotyczne. 

 

Poziom 1. – W świecie, na wolności żyje 

wiele zwierząt. Zaznacz je i posłuchaj jak się 

nazywają. 

Poziom 2. – (2.1) Jakie zwierzęta znajdują się 

na obrazku? Zapamiętaj je. (2.2) Zaznacz 

zwierzęta, które były na poprzednim obrazku. 

Poziom 3. – Posłuchaj i wskaż odpowiednie 

zwierzę. 

Poziom 4. – (4.1) Jakie zwierzęta znajdują się 

na obrazku? Zapamiętaj je. (4.2) Zaznacz 

zwierzęta, których nie było na poprzednim 

zdjęciu. 
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Poziom 5. – Posłuchaj i wskaż odpowiednie 

zwierzę. 

 

2. Obrazki zwierząt Atlas zwierząt - 

dopasowanie obrazków 

zwierząt  do ich zdjęć. 

- dopasowywanie obrazków zwierząt 

egzotycznych do ich zdjęć 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- trening spostrzegawczości 

- rozwijanie wyobraźni 

- doskonalenie logicznego myślenia  

Ola i Antek oglądają atlas zwierząt. Pomóż 

dzieciom dopasować obrazki zwierząt do ich 

zdjęć. 

 

Poziom 1. – Wskaż zdjęcie zwierzęcia 

pasujące do obrazka. 

Poziom 2. – Zaznacz zdjęcia i obrazki, na 

których są te same zwierzęta. 

 

3. Ukryte zwierzęta Ukryte zwierzęta - 

odszukiwanie i nazywanie 

zwierząt znajdujących się 

na obrazku.  

- doskonalenie percepcji wzrokowej  

- rozwijanie spostrzegawczości 

- doskonalenie koncentracji uwagi 

- rozwijanie koordynacji słuchowo- 

wzrokowo- ruchowej 

Na obrazku ukryte są różne zwierzęta 

egzotyczne. Pomóż Oli i Antkowi je 

odszukać.  

 

Poziom 1., 2., 3. – Posłuchaj, jakie to 

zwierzę? Odszukaj je na obrazku i zaznacz. 

Poziom 4. – Posłuchaj, następnie odszukaj 

i wskaż zwierzę, którego nazwę słyszysz. 

 

4. Czyje to nogi? Składanie obrazka z części. - rozwijanie umiejętności ujmowania 

zależności między całością obrazu 

i jego elementami składowymi  

Ola i Antek składają obrazki z pociętych 

części. Pomóż dzieciom poprawnie połączyć 

obrazki w całość. 
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 - dopasowywanie fragmentu 

obrazka do całości  

rozwijanie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- trening spostrzegawczości  

- doskonalenie logicznego myślenia 

- rozwijanie koncentracji uwagi  

 

 

Poziom 1., 2., 3. – Dopasuj głowę zwierzęcia 

do jego sylwetki. 

 

5. Ślady zwierząt Czyje to ślady?  

Rozpoznawanie zwierząt po 

ich śladach.  

- nazywanie zwierząt egzotycznych 

- dopasowywanie śladów do 

właściwych gatunków zwierząt 

- rozwijanie pamięci, koncentracji 

uwagi 

- trening spostrzegawczości 

Ola i Antek rozpoznają zwierzęta egzotyczne 

po ich śladach. Pomóż dzieciom wykonać to 

zadanie. 

 

Poziom 1. – Odkryj obrazek i rozpoznaj, 

które zwierzę zostawiło te ślady. 

Poziom 2. – Wskaż zwierzę, które zostawiło 

ten ślad. 

Poziom 3. – Połącz zwierzęta ze śladami, 

które zostawiają. 

Poziom 4. – Wskaż ślad należący do 

zwierzęcia, które widzisz na obrazku. 

Poziom 5. – Wskaż ślad należący do 

zwierzęcia, które widzisz na zdjęciu. 
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6. Umaszczenie Czyje  to umaszczenie? 

Rozpoznawanie zwierząt po 

ich umaszczeniu.  

- rozwijanie analizy i syntezy 

wzrokowej 

- trening spostrzegawczości  

- doskonalenie logicznego myślenia 

- rozwijanie koncentracji uwagi  

 

Ola i Antek rozpoznają zwierzęta po kolorze 

i wzorze, jakie mają na skórze. Pomóż im 

wykonać to zadanie. 

 

Poziom 1., 2., 3.. – Które zwierzę ma taką 

sierść? Zaznacz odpowiednie zwierzę. 

Poziom 4. – Rozpoznaj zwierzę i połącz 

z właściwym umaszczeniem. 

 

7. Zagadki Rozwiązywanie zagadek o 

zwierzętach. 

Rozpoznawanie tych 

zwierząt. 

- rozwijanie pamięci poprzez 

rozwiązywanie zagadek słownych  

- koncentracja uwagi 

- rozwijanie myślenia  

- doskonalenia koordynacji 

słuchowo- wzrokowo- ruchowej 

 

Ola i Antek rozwiązują zagadki. Pomóż 

dzieciom odgadnąć, o którym zwierzęciu 

mowa. 

 

Poziom 1., 2. – Posłuchaj i wskaż, które to 

zwierzę. 

 

8. Zwierzęta świata Zwierzęta żyjące w różnych 

strefach krajobrazowych 

świata.  

 

- poznanie zwierząt żyjących 

w różnych strefach krajobrazowych 

świata (pustynia, las deszczowy, 

sawanna),  

- rozpoznawanie, zaznaczanie  

i nazywanie  

Zwierzęta żyją w różnych miejscach na 

Ziemi. Na pustyni można spotkać skorpiona, 

w lasach deszczowych tukana, a na 

sawannie żyrafę. Razem z Olą i Antkiem 

zobacz, gdzie żyją zwierzęta. 

 

Poziom 1., 2., 3., -  
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zwierząt żyjących w określonej 

strefie krajobrazowej  

- rozwijanie myślenia, klasyfikowania  

- Rozpoznaj i zaznacz zwierzęta, które żyją 

na pustyni. 

- Rozpoznaj i zaznacz zwierzęta, które żyją 

w lesie deszczowym. 

- Rozpoznaj i zaznacz zwierzęta, które żyją 

na sawannie. 

Poziom 4. –  

- Wskaż wszystkie zwierzęta żyjące na 

pustyni. 

- Wskaż wszystkie zwierzęta żyjące w lesie 

deszczowym. 

- Wskaż wszystkie zwierzęta żyjące na 

sawannie. 

 

9. Puzzle Puzzle - składanie  obrazka 

z części. 

- doskonalenie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie  syntezy i analizy 

wzrokowej  

- doskonalenie koordynacji 

wzrokowo  ruchowej 

- rozwijanie  myślenia 

- usprawnianie koncentracji uwagi, 

pamięci 

Ola i Antek układają puzzle. 

Pomóż dzieciom ułożyć obrazek. 

 

Poziom 1. – Zapamiętaj obrazek, a następnie 

wstaw brakujący puzzel. 

Poziom 2. – Zapamiętaj obrazek, a następnie 

wstaw brakujące puzzle. 
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- trening spostrzegania Poziom 3. – Zapamiętaj obrazek, a następnie 

ułóż puzzle. 

 

10. Domino Układanie kostek domina.  - rozwijanie  logicznego myślenia 

- stwarzanie okazji do dokonywania 

wyborów 

- określanie  stron: prawa - lewa; 

określanie kierunków: góra – dół 

 

Ola i Antek grają w domino. Pomóż im ułożyć 

wszystkie kostki domina. 

 

Poziom 1., 2., 3. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby te same obrazki znalazły się 

obok siebie. 

 

11. Memory Memory- odszukanie par 

takich samych obrazków. 

- rozwijanie umiejętności 

koncentracji uwagi 

- rozpoznawanie podobieństw 

i różnic na obrazkach 

- kształcenie orientacji przestrzennej 

- rozwijanie spostrzegawczości, 

pamięci wzrokowej 

- kształcenie umiejętności w zakresie  

znalezienia wszystkich par 

w najmniejszej liczbie odsłon  

 

Ola i Antek grają w Memory. Pomóż im 

znaleźć pary pasujących do siebie obrazków. 

 

Poziom 1., 2., 3. – Odszukaj i zaznacz takie 

same obrazki. 
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3.1.4 Człowiek 

1. Części ciała  Budowa ciała człowieka- 

składanie obrazka 

w całość.  

- rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania, wskazywania 

i nazywania poszczególnych  

części ciała  

Ola i Antek uczą się nazywać poszczególne 

części ciała. Zobacz z jakich części ciała 

składa się człowiek. 

 

Poziom 1. – Zaznacz przycisk i poznaj nazwę 

danej części ciała. 

Poziom 2. – Złóż obrazek w całość. Umieść 

części ciała w odpowiednich miejscach. 

Poziom 3. – Posłuchaj, odszukaj na obrazku 

i zaznacz daną część ciała. 

 

2. Części twarzy Części twarzy-uzupełnianie 

obrazka brakującymi 

elementami. 

- rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania, wskazywania 

i nazywania poszczególnych części 

twarzy  

- uzupełnianie rysunku twarzy 

poszczególnymi jej częściami 

- dopasowywanie podpisów do 

odpowiednich zdjęć  

Ola i Antek uczą się nazywać poszczególne 

części twarzy. 

 

Poziom 1. – Zaznacz przycisk i poznaj nazwę 

danej części twarzy. 

Poziom 2. – Umieść części twarzy 

w odpowiednich miejscach. 

Poziom 3. – Posłuchaj i wskaż na obrazku 

miejsce, gdzie znajduje się dana część 

twarzy. 
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Poziom 4. – Dopasuj podpisy do 

odpowiednich zdjęć. 

 

3. Emocje Rozpoznawanie  

i nazywanie emocji.  

- łączenie ikon i zdjęć wyrażających 

te same emocje 

- kształtowanie, rozwijanie 

umiejętności  rozpoznawania 

i nazywania emocji 

- usprawnianie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

i spostrzegawczości 

- określanie własnego stanu 

emocjonalnego 

 

Ola i Antek odczuwają różne emocje, są one 

przyjemne lub nieprzyjemne. Pomóż 

dzieciom nauczyć się rozpoznawać 

i nazywać takie emocje jak: radość, smutek, 

złość. 

 

Poziom 1., 2. – Połącz ikony i zdjęcia 

wyrażające te same emocje. 

Poziom 3. – Odszukaj i zaznacz dzieci 

przeżywające te same emocje. 

 

3.2 Matematyka 

3.2.1 Liczby 

3.2.1.1 Liczba 1 

1. Ukryty obrazek Odkrywanie obrazka - 

poznanie / utrwalanie 

- kształtowanie pojęcia cyfry jako  

  symbolu liczby 

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty 

pod kafelkami. 
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obrazu graficznego              

liczby 1. 

Poziom 1., 2., 3.  - Zaznacz wszystkie 

kolorowe prostokąty i odkryj ukryty pod nimi 

obrazek. 

 

2. Pokoloruj Liczenie i kolorowanie. - usprawnianie analizatora  

  słuchowego w odbieraniu wrażeń  

  zmysłowych towarzyszących  

  nazywaniu liczby 

- kształtowanie umiejętności  

  określania kierunków  

  w przestrzeni: prawa strona,  

  lewa strona 

- kształtowanie umiejętności 

dokonywania wyboru  

 

 

Pomóż Oli i Antkowi pokolorować po jednej 

piłce. 

 

Poziom 1. - Zaznacz i pokoloruj jedną piłkę. 

Poziom 2. -  Pokoloruj jedną piłkę dowolnym 

kolorem. 

Poziom 3. -  Zaznacz i pokoloruj jedną 

dowolną piłkę. 

Poziom 4. -  Zaznacz i pokoloruj pierwszą 

piłkę od lewej strony. 

Poziom 5. -  Zaznacz i pokoloruj pierwszą 

piłkę od prawej strony. 

 

3. Cechy jakościowe Klasyfikowanie piłek według 

cech jakościowych (rodzaje 

piłek: do koszykówki, do 

nogi, itp.).  

- rozwijanie spostrzegawczości,  

  percepcji wzrokowej i koordynacji  

  wzrokowo- ruchowej  

 

 

 

Ola i Antek uczą się grać w koszykówkę. 

Pomóż dzieciom wrzucić piłkę do kosza 

i zdobyć punkt. 

 

Poziom 1. - Wrzuć piłkę do kosza. 
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 Poziom 2. - Wrzuć po jednej piłce do 

koszykówki do każdego kosza. 

Poziom 3. - Jedna piłka nie ma pary. 

Odszukaj ją i zaznacz. 

 

4. Zapis liczby 1 Liczba 1 – rozpoznawanie 

i zapisywanie.  

 

- rozpoznawanie obrazu  

  graficznego liczby 

- usprawnianie analizatora  

  wzrokowego w zakresie  

  rozpoznawania i wyodrębniania  

  wskazanej liczby  z tła 

- kształtowanie umiejętności  

  prawidłowego zapisywania liczby 

Pomóż Oli i Antkowi rozpoznać i wskazać 

liczbę jeden. 

 

Poziom 1. - Zaznacz kulkę i poprowadź ją 

zgodnie z kształtem liczby, wzdłuż 

przerywanej linii. 

Poziom 2. - Zaznacz i pokoloruj okienko 

z cyfrą 1. 

Poziom 3., 4. - Zaznacz i pokoloruj okienka 

z cyfrą 1. 

Poziom 5. - Odszukaj na obrazku i wskaż 

liczbę jeden. 

 

3.2.1.2 Liczba 2 

1. Ukryty obrazek Odkrywanie obrazka- 

poznanie / utrwalanie 

- kształtowanie pojęcia cyfry jako  

  symbolu liczby 

- rozwijanie percepcji wzrokowej,  

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty 

pod kafelkami. 
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obrazu graficznego              

liczby 2. 

  koordynacji wzrokowo- ruchowej 

 

 

Poziom 1., 2., 3.  - Zaznacz wszystkie 

kolorowe prostokąty i odkryj ukryty pod nimi 

obrazek. 

 

2. Pokoloruj Liczenie i kolorowanie. - usprawnianie analizatora  

  słuchowego w odbieraniu wrażeń  

  zmysłowych towarzyszących  

  nazywaniu liczby 

- kształtowanie umiejętności  

  określania kierunków  

  w przestrzeni: prawa strona,  

  lewa strona 

- kształtowanie umiejętności 

  dokonywania wyboru 

 

Pomóż Oli i Antkowi pokolorować dwie 

skarpetki. 

 

Poziom 1. - Zaznacz i pokoloruj dwie 

skarpetki. 

Poziom 2. - Pokoloruj dwie skarpetki 

dowolnym kolorem. 

Poziom 3. -  Zaznacz i pokoloruj dwie 

dowolne skarpetki. 

Poziom 4. -  Zaznacz i pokoloruj drugą 

skarpetkę, zaczynając od lewej strony. 

Poziom 5. -  Zaznacz i pokoloruj drugą 

skarpetkę, zaczynając od prawej strony. 

 

3. Cechy jakościowe Klasyfikowanie. Dobieranie 

skarpetek w pary.  

- rozwijanie spostrzegawczości,  

  percepcji wzrokowej i koordynacji  

  wzrokowo- ruchowej  

- łączenie w pary takich samych  

  skarpetek  

Ola i Antek segregują skarpetki. Pomóż 

dzieciom połączyć skarpetki w pary. 

 

Poziom 1. - Połącz dwie takie same 

skarpetki. 
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Poziom 2. - Znajdź i zaznacz drugą taką 

samą skarpetkę. 

Poziom 3. - Znajdź i zaznacz dwie takie same 

skarpetki. 

 

4. Zapis liczby 2 Liczba  2 – rozpoznawanie 

i zapisywanie.  

 

- rozpoznawanie obrazu  

  graficznego liczby 

- usprawnianie analizatora  

  wzrokowego w zakresie  

  rozpoznawania i wyodrębniania  

  wskazanej liczby  z tła 

- kształtowanie umiejętności  

  prawidłowego zapisywania liczby 

Pomóż Oli i Antkowi rozpoznać i wskazać 

liczbę dwa. 

 

Poziom 1. - Zaznacz kulkę i poprowadź ją 

zgodnie z kształtem liczby, wzdłuż 

przerywanej linii. 

Poziom 2. - Zaznacz i pokoloruj okienko 

z cyfrą 2. 

Poziom 3., 4. - Zaznacz i pokoloruj okienka 

z cyfrą 2. 

Poziom 5. - Odszukaj na obrazku i wskaż 

liczbę dwa. 

 

3.2.1.3 Liczba 3 

1. Ukryty obrazek Odkrywanie obrazka- 

poznanie / utrwalanie 

- kształtowanie pojęcia cyfry jako  

  symbolu liczby 

- rozwijanie percepcji wzrokowej,  

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty 

pod kafelkami. 
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obrazu graficznego              

liczby 3. 

 

  koordynacji wzrokowo- ruchowej 

 

Poziom 1., 2., 3.  - Zaznacz wszystkie 

kolorowe prostokąty i odkryj ukryty pod nimi 

obrazek. 

 

2. Pokoloruj Liczenie i kolorowanie. - usprawnianie analizatora  

  słuchowego w odbieraniu wrażeń  

  zmysłowych towarzyszących  

  nazywaniu liczby 

- kształtowanie umiejętności  

  określania kierunków  

  w przestrzeni: prawa strona,  

  lewa strona, a prawej strony,  

- kształtowanie umiejętności 

  dokonywania wyboru 

 

Pomóż Oli i Antkowi pokolorować trzy 

owoce. 

 

Poziom 1. - Zaznacz i pokoloruj trzy owoce. 

Poziom 2. - Pokoloruj trzy jabłka dowolnym 

kolorem. 

Poziom 3. -  Zaznacz i pokoloruj trzy dowolne 

jabłka. 

Poziom 4. -  Zaznacz i pokoloruj trzecie 

jabłko, zaczynając od lewej strony. 

Poziom 5. -  Zaznacz i pokoloruj trzecie 

jabłko, zaczynając od prawej strony. 

 

3. Cechy jakościowe Klasyfikowanie. 

Rozróżnianie owoców 

 od warzyw.  

- rozpoznawanie i rozróżnianie  

   owoców od warzyw 

- rozwijanie umiejętności  

  klasyfikowania elementów według  

  określonej cechy  

Ola i Antek segregują owoce i warzywa. 

Pomóż dzieciom wykonać to zadanie.  

 

Poziom 1., 2. - Posegreguj owoce i warzywa. 

Umieść owoce na żółtym talerzu, a warzywa 

na niebieskim. 
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Poziom 3. - Posegreguj owoce i warzywa. 

Owoce przyporządkuj do sadu, a warzywa 

do ogródka warzywnego. 

 

4. Zapis liczby 3 Liczba  3 – rozpoznawanie 

i zapisywanie.  

 

- rozpoznawanie obrazu  

  graficznego liczby 

- usprawnianie analizatora  

  wzrokowego w zakresie  

  rozpoznawania i wyodrębniania  

  wskazanej liczby  z tła 

- kształtowanie umiejętności  

  prawidłowego zapisywania liczby 

Pomóż Oli i Antkowi rozpoznać i wskazać 

liczbę trzy. 

 

Poziom 1. - Zaznacz kulkę i poprowadź ją 

zgodnie z kształtem liczby, wzdłuż 

przerywanej linii. 

Poziom 2. - Zaznacz i pokoloruj okienko 

z cyfrą 3. 

Poziom 3., 4. - Zaznacz i pokoloruj okienka 

z cyfrą 3. 

Poziom 5. - Odszukaj na obrazku i wskaż 

liczbę trzy. 

 

5. Policz Liczenie, przeliczanie 

elementów. 

- kształtowanie umiejętności  

  przeliczania elementów 

- utrwalanie obrazu graficznego  

  liczby 

- kształtowanie umiejętności  

  odpowiadania na pytanie: ile? 

Ola z Antkiem uczą się liczyć. Pomóż 

dzieciom policzyć elementy i wskazać 

poprawną liczbę. 

 

Poziom 1., 2. - Policz elementy i wskaż 

odpowiednią liczbę. 
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Poziom 3., 4., 5. - Policz, ile elementów jest 

w chmurce. Zaznacz właściwą liczbę. 

 

6. Cechy ilościowe Klasyfikowanie 

przedmiotów według cech 

ilościowych.  

- przeliczanie i porównywanie  

  liczebności zbiorów, stosowanie 

  określenia: mniej, więcej, tyle  

  samo 

- rozwijanie umiejętności  

  rozpoznawania znaków: <, >, = 

  i odpowiedniego ich stosowania  

 

Ola i Antek liczą owoce. Policz razem z nimi. 

Wskaż, których jest mniej, których więcej, 

a których tyle samo. 

 

Poziom 1., 2. - Policz owoce. Na którym 

talerzu jest ich więcej? Wskaż odpowiedni 

talerz. 

Poziom 3. - Policz owoce i wskaż odpowiedni 

znak. 

Poziom 4. - Policz owoce. Wskaż liczby 

i znak w odpowiednie okienka. 

 

7. Domino              Układanie    

kostek domina. 

- rozwijanie myślenia  

  matematycznego  

- kształtowanie / utrwalanie  pojęcia  

  cyfry jako symbolu liczby 

- rozwijanie umiejętności 

  przeliczania elementów 

- utrwalanie umiejętności   

  rozpoznawania obrazu  

Ola i Antek grają w domino. Pomóż im ułożyć 

wszystkie kostki domina. 

 

Poziom 1., 2. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby te same obrazki znalazły się 

obok siebie. 
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  graficznego liczb 

- rozpoznawanie symboli i cyfry  

  oraz kształtowanie umiejętności 

  wzajemnego ich dopasowania 

 

Poziom 3. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby obrazki z taką samą liczbą 

elementów znalazły się obok siebie. 

Poziom 4. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby obok obrazków znalazła się 

liczba, odpowiadająca liczbie widocznych 

elementów. 

 

3.2.1.4 Liczba 4 

1. Ukryty obrazek Odkrywanie obrazka- 

poznanie / utrwalanie 

obrazu graficznego              

liczby 4. 

 

- kształtowanie pojęcia cyfry jako  

  symbolu liczby 

- rozwijanie percepcji wzrokowej,  

  koordynacji wzrokowo- ruchowej 

 

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty 

pod kafelkami. 

 

Poziom 1., 2., 3.  - Zaznacz wszystkie 

kolorowe prostokąty i odkryj ukryty pod nimi 

obrazek. 

 

2. Pokoloruj Liczenie i kolorowanie. - usprawnianie analizatora  

  słuchowego w odbieraniu wrażeń  

  zmysłowych towarzyszących  

  nazywaniu liczby 

- kształtowanie umiejętności  

  określania kierunków  

Pomóż Oli i Antkowi pokolorować cztery 

grzyby. 

 

Poziom 1. - Zaznacz i pokoloruj cztery 

grzyby. 

Poziom 2. - Pokoloruj cztery grzyby 

dowolnym kolorem. 
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  w przestrzeni: prawa strona,  

  lewa strona, a prawej strony 

- kształtowanie umiejętności 

  dokonywania wyboru 

 

Poziom 3. -  Zaznacz i pokoloruj cztery 

dowolne grzyby. 

Poziom 4. -  Zaznacz i pokoloruj czwarty 

grzybek, zaczynając od lewej strony. 

Poziom 5. -  Zaznacz i pokoloruj czwarty 

grzybek, zaczynając od prawej strony. 

 

3. Cechy jakościowe Klasyfikowanie grzybów  

według gatunku.  

- rozpoznawanie i rozróżnianie  

  różnego gatunku grzybów  

  jadalnych  

- rozwijanie umiejętności  

  klasyfikowania grzybów według  

  określonej cechy  

Ola i Antek segregują grzyby. Pomóż 

dzieciom podzielić grzyby według gatunku. 

 

Poziom 1. - Posegreguj grzyby według 

gatunku. Wrzuć grzyby danego rodzaju do 

koszyka. 

Poziom 2., 3. - Znajdź i włóż grzyby do 

odpowiednich koszyków.  

 

4. Zapis liczby 4 Liczba  4 – rozpoznawanie 

i zapisywanie.  

 

- rozpoznawanie obrazu  

  graficznego liczby 

- usprawnianie analizatora  

  wzrokowego w zakresie  

  rozpoznawania i wyodrębniania  

  wskazanej liczby  z tła 

- kształtowanie umiejętności  

Pomóż Oli i Antkowi rozpoznać i wskazać 

liczbę cztery. 

 

Poziom 1. - Zaznacz kulkę i poprowadź ją 

zgodnie z kształtem liczby, wzdłuż 

przerywanej linii. 
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  prawidłowego zapisywania liczby Poziom 2. - Zaznacz i pokoloruj okienko 

z cyfrą 4. 

Poziom 3., 4. - Zaznacz i pokoloruj okienka 

z cyfrą 4. 

Poziom 5. - Odszukaj na obrazku i wskaż 

liczbę cztery. 

 

5. Policz Liczenie, przeliczanie 

elementów. 

- kształtowanie umiejętności  

  przeliczania elementów 

- utrwalanie obrazu graficznego  

  liczby 

- kształtowanie umiejętności  

  odpowiadania na pytanie: ile? 

Ola z Antkiem uczą się liczyć. Pomóż 

dzieciom policzyć elementy i wskazać 

poprawną liczbę. 

 

Poziom 1., 2. - Policz elementy i wskaż 

odpowiednią liczbę. 

Poziom 3., 4., 5. - Policz, ile elementów jest 

w chmurce. Zaznacz właściwą liczbę. 

 

6. Cechy ilościowe Klasyfikowanie 

przedmiotów według cech 

ilościowych. 

- przeliczanie i porównywanie  

  liczebności zbiorów, stosowanie 

  określenia: mniej, więcej, tyle  

  samo 

- rozwijanie umiejętności  

  rozpoznawania znaków: <, >, = 

  i odpowiedniego ich stosowania  

Ola i Antek liczą grzyby. Policz razem z nimi. 

Wskaż, których grzybów jest mniej, których 

więcej, a których tyle samo. 

 

Poziom 1. - Policz grzyby. W którym koszyku 

jest ich więcej? Wskaż odpowiedni koszyk. 
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 Poziom 2. - Policz grzyby i wskaż odpowiedni 

znak. 

Poziom 3. - Policz grzyby. Wskaż liczby 

i znak w odpowiednie okienka. 

7. Domino Układanie    

kostek domina. 

- rozwijanie myślenia  

  matematycznego  

- kształtowanie/ utrwalanie  pojęcia  

  cyfry jako symbolu liczby 

- rozwijanie umiejętności 

  przeliczania elementów 

- utrwalanie umiejętności   

  rozpoznawania obrazu  

 graficznego liczb 

- rozpoznawanie symboli i cyfry  

  oraz kształtowanie umiejętności 

  wzajemnego ich dopasowania 

 

Ola i Antek grają w domino. Pomóż im ułożyć 

wszystkie kostki domina. 

 

Poziom 1., 2. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby te same obrazki znalazły się 

obok siebie. 

Poziom 3. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby obrazki z taką samą liczbą 

elementów znalazły się obok siebie. 

Poziom 4. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby obok obrazków znalazła się 

liczba, odpowiadająca liczbie widocznych 

elementów. 

 

3.2.1.5 Liczba 5 

1. Ukryty obrazek Odkrywanie obrazka- 

poznanie / utrwalanie 

- kształtowanie pojęcia cyfry jako  

  symbolu liczby 

- rozwijanie percepcji wzrokowej,  

Pomóż Oli i Antkowi odkryć obrazek ukryty 

pod kafelkami. 
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obrazu graficznego              

liczby 5. 

 

  koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

Poziom 1., 2., 3.  - Zaznacz wszystkie 

kolorowe prostokąty i odkryj ukryty pod nimi 

obrazek. 

 

2. Pokoloruj Liczenie i kolorowanie. - usprawnianie analizatora  

  słuchowego w odbieraniu wrażeń  

  zmysłowych towarzyszących  

  nazywaniu liczby 

- kształtowanie umiejętności  

  określania kierunków  

  w przestrzeni: prawa strona,  

  lewa strona, a prawej strony 

- kształtowanie umiejętności 

  dokonywania wyboru 

Pomóż Oli i Antkowi pokolorować pięć 

rękawiczek. 

 

Poziom 1. - Zaznacz i pokoloruj pięć 

rękawiczek. 

Poziom 2. - Pokoloruj pięć rękawiczek 

dowolnym kolorem. 

Poziom 3. -  Zaznacz i pokoloruj pięć 

dowolnych rękawiczek. 

Poziom 4. -  Zaznacz i pokoloruj piątą 

rękawiczkę, zaczynając od lewej strony. 

Poziom 5. -  Zaznacz i pokoloruj piątą 

rękawiczkę, zaczynając od prawej strony. 

 

3. Cechy jakościowe Klasyfikowanie ubrań 

zgodnie z podaną cechą.  

 

- rozpoznawanie i rozróżnianie  

  ubrań: dla Oli (spódniczki)  

  i dla Antka (koszulki)  

- rozwijanie umiejętności  

  klasyfikowania obiektów według  

Ola i Antek segregują i układają ubrania. 

Pomóż dzieciom włożyć ich ubrania do 

właściwych szaf. 
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  określonej cechy Poziom 1. - Zaznacz i przenieś wszystkie 

ubrania do szafy. 

Poziom 2., 3. - Zaznacz i przenieś spódniczki 

Oli do różowej szafy, a koszulki Antka do 

szafy niebieskiej.  

 

4. Zapis liczby 5 Liczba  5 – rozpoznawanie 

i zapisywanie.  

 

- rozpoznawanie obrazu  

  graficznego liczby 

- usprawnianie analizatora  

  wzrokowego w zakresie  

  rozpoznawania i wyodrębniania  

  wskazanej liczby  z tła 

- kształtowanie umiejętności  

  prawidłowego zapisywania liczby 

Pomóż Oli i Antkowi rozpoznać i wskazać 

liczbę pięć.  

 

Poziom 1. - Zaznacz kulkę i poprowadź ją 

zgodnie z kształtem liczby, wzdłuż 

przerywanej linii. 

Poziom 2. - Zaznacz i pokoloruj okienko 

z cyfrą 5. 

Poziom 3., 4. - Zaznacz i pokoloruj okienka 

z cyfrą 5. 

Poziom 5. - Odszukaj na obrazku i wskaż 

liczbę pięć. 

 

5. Policz Liczenie, przeliczanie 

elementów. 

- kształtowanie umiejętności  

  przeliczania elementów 

- utrwalanie obrazu graficznego  

  liczby 

Ola z Antkiem uczą się liczyć. Pomóż 

dzieciom policzyć elementy i wskazać 

poprawną liczbę. 
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- kształtowanie umiejętności  

  odpowiadania na pytanie: ile? 

Poziom 1., 2. - Policz elementy i wskaż 

odpowiednią liczbę. 

Poziom 3., 4., 5. - Policz, ile elementów jest 

w chmurce. Zaznacz właściwą liczbę. 

 

6. Cechy ilościowe Klasyfikowanie 

przedmiotów według cech 

ilościowych. 

- przeliczanie i porównywanie  

  liczebności zbiorów, stosowanie 

  określenia: mniej, więcej, tyle  

  samo 

- rozwijanie umiejętności  

  rozpoznawania znaków: <, >, = 

  i odpowiedniego ich stosowania  

 

Ola i Antek liczą swoje ubrania. Policz razem 

z nimi. Wskaż, których jest mniej, których 

więcej, a których tyle samo. 

 

Poziom 1. - Policz ubrania. W której szafie 

jest ich więcej? Wskaż odpowiednią szafę. 

Poziom 2. - Policz ubrania i wskaż 

odpowiedni znak. 

Poziom 3. - Policz ubrania. Wskaż liczby 

i znak w odpowiednie okienka. 

7. Domino Układanie    

kostek domina. 

- rozwijanie myślenia  

  matematycznego  

- kształtowanie/ utrwalanie  pojęcia  

  cyfry jako symbolu liczby 

- rozwijanie umiejętności 

  przeliczania elementów 

- utrwalanie umiejętności   

Ola i Antek grają w domino. Pomóż im ułożyć 

wszystkie kostki domina. 

 

Poziom 1., 2. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby te same obrazki znalazły się 

obok siebie. 
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  rozpoznawania obrazu  

  graficznego liczb 

- rozpoznawanie symboli i cyfry  

  oraz kształtowanie umiejętności 

  wzajemnego ich dopasowania 

 

Poziom 3. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby obrazki z taką samą liczbą 

elementów znalazły się obok siebie. 

Poziom 4. – Ułóż kostki domina w taki 

sposób, żeby obok obrazków znalazła się 

liczba, odpowiadająca liczbie widocznych 

elementów. 

 

3.2.2 Figury geometryczne 

1. Kształty figur Rozpoznawanie  

i nazywanie figur 

geometrycznych. 

- rozpoznawanie i nazywanie 

kształtów wybranych figur 

geometrycznych: kwadrat, 

prostokąt, trójkąt, koło 

-spostrzeganie różnic między 

figurami 

- rozwijanie umiejętności 

dopasowania konturu do właściwej 

figury i figury do odpowiedniego  

konturu  

Ola z Antkiem poznają nazwy i kształty figur 

geometrycznych. Naucz się razem z dziećmi 

je rozpoznawać. 

 

Poziom 1. - Znajdź i zaznacz taką samą 

figurę. 

Poziom 2. - Dobierz figury według kształtu. 

Poziom 3. - Dopasuj do figury odpowiedni 

kontur. 

Poziom 4. - Dopasuj do konturu odpowiednią 

figurę. 
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2. Figury wokół nas Wyszukiwanie przedmiotów 

w kształcie figur. 

- ćwiczenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania figur 

płaskich 

- ustalanie i akcentowanie cech 

istotnych i różniących poszczególne 

figury 

- wyszukiwanie przedmiotów 

w kształcie omawianych figur 

 

Ola i Antek rozpoznają kształty figur, 

znajdujących się w ich otoczeniu. Pomóż 

dzieciom wykonać to zadanie. 

 

Poziom 1. - Wskaż, jaką figurę przypomina 

przedmiot na obrazku. 

Poziom 2. - Dopasuj przedmioty do 

odpowiedniej figury. 

Poziom 3. - Ułóż kostki domina. 

 

3. Brakujące figury Układanie obrazka 

 z figur geometrycznych. 

- spostrzeganie cech wyróżniających 

dane figury od innych 

- dostrzeganie  cech różnicujących 

dane figury 

- dostrzeganie brakujących figur 

i umieszczanie ich w odpowiednich 

miejscach 

 

Ola i Antek układają obrazek z figur 

geometrycznych. Pomóż im wykonać to 

zadanie. Uzupełnij obrazek figurami 

geometrycznymi. 

 

Poziom 1., 2., 3. - Wstaw w odpowiednie 

miejsca figury, których brakuje na obrazku. 

 

3.3 Plastyka 

1. Kolory Rozpoznawanie 

 i nazywanie kolorów. 

- łączenie różnych  elementów  

  o tych samych kolorach 

Ola i Antek uczą się rozróżniać kolory. 

Pomóż dzieciom wskazać i nazwać 

odpowiednie barwy. 
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- kształtowanie, rozwijanie 

umiejętności  rozpoznawania  

i nazywania kolorów 

- kształtowania umiejętności 

dokonywania wyboru 

- kształtowanie umiejętności 

globalnego odczytywania wyrazów  

 

Poziom 1. - Zaznacz przycisk. Poznaj nazwę 

koloru i zobacz, co się stanie. 

Poziom 2. - Połącz w pary obiekty w tym 

samym kolorze. 

Poziom 3., 4. - Zaznacz wszystkie obiekty  

w danym kolorze. 

Poziom 5. - Połącz kolor z jego nazwą. 

 

2. Kolorowanka Kolorowanie obrazków bez 

lub według wzoru. 

- usprawnianie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej 

- rozwijanie koncentracji uwagi  

    i spostrzegawczości 

-  rozwijanie umiejętności  

   kolorowania według wzoru 

- ćwiczenia w zapamiętywaniu  

  i odpamiętywaniu 

Ola i Antek bardzo lubią kolorowanki. Pomóż 

dzieciom pokolorować obrazki. 

 

Poziom 1. - Zaznacz każde zwierzę i zobacz, 

co się stanie. 

Poziom 2., 3. - Wybierz kolor i pokoloruj 

obrazek. 

Poziom 4. - Zapamiętaj obrazek i pokoloruj 

według wzoru. 
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