
MATERIAŁY POMOCNICZE- ZAJĘCIA REWALIDACYJNE  

 

http://www.zyraffa.pl/ - strona  zawiera  gry  i  zabawy dla  przedszkolaków  i  uczniów.   Strona  

zawiera różne:  krzyżówki, wykreślanki, labirynty, gry  kreatywne, logiczne pamięciowe  itp. 

W zakładce ,,Edukacja” znajdują się materiały interaktywne z zakresu  

j. polskiego, matematyki, j. angielskiego. Quizy dotyczące lektur pozwalające na sprawdzenie 

znajomości lektur. W zakładce ,,Zyraffa w TV” zawarte są filmy oraz przyjazne dzieciom bajki. 

 

http://www.pisupisu.pl/ - strona  zawiera  ćwiczenia dotyczące  nauki  pisania, zabawy  słowne,  

ćwiczenia  ortograficzne, opowiadania, wiersze, trening  umysłu, gry rozwijające pamięć, 

spostrzeganie, koncentrację. Strona zawiera ćwiczenia zarówno dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym, jak i uczniów  klas IV – VIII.   

http://www.matzoo.pl/ - strona  zawiera  zadania  matematyczne, wiadomości  z  różnych  

zagadnień.  Ćwiczenia  dla  dzieci  w  wieku  wczesnoszkolnym  oraz  uczniów  klas IV-VIII.  

http://brainmax.pl/ - strona  zawiera  ćwiczenia, gry, materiały  edukacyjne,  które  pozwolą  

usprawnić  i  pobudzić  umysł  ucznia do  działania.  

https://harmonia.edu.pl/pl/i/EDUKACJA-W-DOMU/257 - strona zawierająca edukacyjne 

karty pracy oraz propozycje usprawniania zaburzonych funkcji.  

 

https://autyzmwszkole.com/autyzm/ - strona zawierająca szeroki zakres informacji  

o   zaburzeniach związanych z ADHD, spektrum  autyzm. Na  stronie znajdują  się  propozycje 

ćwiczeń z zakresu umiejętności społecznych, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej,  

komunikacji  i  języka.  Materiały dostosowane  dla  dzieci  i  młodzieży.  

https://autyzmwszkole.com/2020/02/11/autyzm-orientacja-w-schemacie-ciala-oraz-czasowo-

przestrzenna-rewalidacja/  - ćwiczenia  z  zakresu  orientacji  przestrzennej. 

https://autyzmwszkole.com/emocje/ - ćwiczenia  z  zakresu  umiejętności  społeczno- 

emocjonalnych. 

https://autyzmwszkole.com/komunikacja-i-jezyk-cwiczenia/ - ćwiczenia  z  zakresu  

komunikacji interpersonalnej.  

https://www.dyktanda.net/dyktanda.php -  strona  zawiera  dyktanda on-line, które są  

przygotowane  odpowiednio  do  wieku ucznia. Zarówno kl. I-III, IV-VI.  Dzięki dyktandom 

uczeń może sprawdzić swoje umiejętności praktycznego stosowania zasad pisowni.  

http://www.ortofrajda.pl/gry_on_line.htm - strona ta zawiera gry online utrwalające zasady  

pisowni ortograficznej. 
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https://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/kompozycja-w-ciastolinie-spontaniczna-tworczosc-

malucha.html - strona  zawiera  zbiór  ciekawych, kreatywnych  pomysłów  na  zabawę i naukę 

w domu. Przeznaczona dla  dzieci  w  wieku  wczesnoszkolnym. 

https://www.klubrodzica.com/jezykolamacze-sluchowe-memory - strona  zawiera  szereg  

ciekawych  kart pracy i  zabaw dla dzieci. Można tu znaleźć m.in. zabawy kształtujące  

percepcję  słuchową i wzrokową. 

https://www.klubrodzica.com/domowe-laboratorium-czyli-eksperymenty-dla-dzieci  - strona  

zawiera  zbiór  ciekawych  pomysłów  na  wykonanie  eksperymentów  z  zasobów  domowych.   

Zabawy  te  wzbudzą  ciekawość  u  dzieci, ale także  u młodzieży.  

https://www.bazgroszyt.pl/logiczne-myslenie.html - strona  zawiera  zbiór  pomysłów 

do   nauki przez zabawę ukierunkowaną na zdobywanie wiedzy poprzez rozwój wyobraźni  

i samodzielności oraz budowanie wiary we własne możliwości dla przedszkolaków  

i szkolniaków. 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= - strona  zawiera  zbiór  

różnych  materiałów  dostępnych  dla  ucznia  i  rodzica, mających na celu utrwalenie  

umiejętności  szkolnych. Strona  zawiera  wiadomości  i  ćwiczenia  z  przedmiotów takich, jak: 

j.polski, matematyka, przyroda, historia, chemia, fizyka, biologia, geografia, j.angielski.  

https://www.superkid.pl/wiosna-cwiczenia-zabawy - strona  zawierająca  szeroki  zbiór  

ćwiczeń, kart  pracy  z  zakresu: czytania ze zrozumieniem, ortografii, matematyki,  percepcji 

słuchowej, percepcji wzrokowej  i  szeregu  innych.  Strona  dostosowana  dla  dzieci w wieku  

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/rewalidacja/ -  strona zawierająca konspekty, 

karty pracy, informacje dla nauczycieli i rodziców. 

 

https://educarium.pl/ - strona zwierająca konspekty, karty pracy, informacje dla nauczycieli  

i rodziców  

 

http://files.wszpwn.com.pl/www/eBooks/Pewny-start_Zaj%C4%99cia-rewalidacyjne.pdf – 

karty pracy dla młodszych uczniów.  

 

https://fenek.pl/5-materialy-do-pobrania - strona zawierająca karty pracy dla młodszych 

uczniów.  

 

http://www.kolorowankionline.com/kolorowanka-mandala/ - strona zawierająca ćwiczenia 

graficzne i manualne.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdkxi8yavdY -  filmik prezentujący zajęcia  rewalidacji  

w domu.  
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https://www.youtube.com/watch?v=k21dfReyAAM - filmik prezentuje  kreatywne  zabawy- 

malowanie  w  mleku.  

https://www.youtube.com/watch?v=iKCIN4tRxeQ - filmik prezentuje  kreatywne zabawy  

z dzieckiem - ciastopiankolina 

https://www.youtube.com/watch?v=E3QJaDOdJ7A - filmik prezentuje  ćwiczenia  małej  

motoryki  - zabawy  paluszkowe 

https://www.youtube.com/watch?v=dUYhFXsJQvg - zabawy edukacyjne dla dzieci  

z łyżkami, nauka czytania, cyferki, emocje, moje dzieci kreatywnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k - filmik  prezentuje  kreatywne zabawy  

z dzieckiem – niepękające  balony. 
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