PROPOZYCJE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH 18- 22 MAJA
ZR 1

socjoterapia

Justyna
Grudzińska

20.05 i 21.05
Temat: Przyjaźń - jak jest ważna w naszym życiu
https://youtu.be/VNtDTC46LCw - rozmowa przez Messenger na temat
przyjaźni

Messenger
telefon

ZR3

surdopedagog

Magdalena
Lonca

Materiał wysyłany na pocztę opiekuna.
Temat: Łańcuchowa metoda skojarzeń.
Cel: Poznanie nowej metody zapamiętywania
 ćwiczenia pamięci
Pomoc dydaktyczna: Padlet kl 4 terapia surdopedagogiczna
Sposób realizacji: wysyłka materiału na pocztę opiekuna.

e-mail,
e-dziennik.

ZR5

rewalidacja

Joanna

Temat: Utrwalenie zasad ortograficznych.
Cel:
Kształtowanie czujności ortograficznej.
Pomoce dydaktyczne: krzyżówki, karty pracy.
Zajęcia on-line.

e-dziennik
e-mail
telefon
Skype

czwartek 21.05 i piątek 22.05.
Temat: Trening kreatywności.
Cel: Pobudzanie kreatywności ucznia poprzez gry i zabawy online.
Pomoc dydaktyczna: padlet kl 6 terapia surdopedagogiczna
Sposób realizacji: rozmowa online.

e-mail,
e-dziennik,
messenger.

Ołton

ZR8

terapia
Magdalena
pedagogiczna z
Lonca
surdopedagogiem

ZR14 socjoterapia

Justyna
Grudzińska

20.05 i 21.05
Temat: Przyjaźń - jak jest ważna w naszym życiu
https://youtu.be/VNtDTC46LCw - rozmowa przez Messenger na temat
przyjaźni

Messenger
Telefon

ZR18 socjoterapia

Małgorzata
Rogulska

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z elementami socjoterapii.
Czytanie ze zrozumieniem - Dzień Matki
Ćwiczenia koncentracji.
Czas i kalendarz.
Po co są pieniądze?
https://pl.padlet.com/tylko_legia/2a0i511hrbsov8gz

ZR19 rewalidacja z
elementami
terapii
umiejętności
społecznych

Ewa
Wysocka

Poniedziałek 18.05, środa 20.05.2020 r. Rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych mobilizowanie do pracy, wzmacnianie samooceny ucznia.
Kształtowanie wytrwałości w działaniu, korzyści płynące z aktywnego
słuchania.
Rozmowa online o bieżących trudnościach. Pomoc w zaległych zadaniach
do wykonania z matematyki, jęz. polskiego, historii.
Koordynowanie zadań na e-dzienniku. Dostosowanie materiału do
możliwości ucznia. Mobilizowanie ucznia do pracy. Wspieranie ucznia i
rodziców. Możliwość codziennych konsultacji.

wspomaganie

ZR21 socjoterapia

Malwina
Kuliś

19.05.2020 r.
Co mi w duszy gra?
· Jakie uczucia i emocje występują u mnie najczęściej?
· Wyrażanie swoich emocji za pomocą głosu, gestu, na instrumentach, barwy.
· Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami?
20.05.2020 r.
Słowniczek emocji, uczuć.
Dobroć.
 opowiadanie
 rozmowa
 definicja

e-mail,
edziennik,
telefon,
Messenger,

Magdalena
Lonca

Środa 20.05.2020 r.
Temat: Trening kreatywności.
Cel: Pobudzanie kreatywności ucznia poprzez gry i zabawy online.
Pomoc dydaktyczna: padlet kl 6 terapia surdopedagogiczna
Sposób realizacji: Rozmowa online.

e- mail,
e dziennik,
messenger.

ZR24 zajęcia
rozwijające
umiejętności
społeczne i
komunikacyjne

Jan
Polański

Ćwiczenia ortograficzne:
https://www.dyktanda.net/ortografia-27.php

e-mail
e-dziennik
telefon

ZR25 zajęcia
rozwijające
umiejętności
społeczne i
komunikacyjne

Małgorzata
Rogulska

Rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych
w codziennym, wielokrotnym kontakcie z uczniem (mobilizowanie,
wzmacnianie samooceny, nauka komunikacji w praktyce, wzajemna
informacja zwrotna, skuteczność komunikatu etc.) - dostosowane do
bieżących potrzeb.
Film tygodnia: “Whiplash”

ZR
29

Magdalena Lonca

wtorek 19.05 i czwartek 21.05
Temat: Ćwiczenia słuchowe oraz pobudzające kreatywność.
Cel: Usprawnianie percepcji słuchowej.

Pobudzanie kreatywności ucznia.
Pomoc dydaktyczna: padlet
kl 1terapia surdopedagogiczna
Sposób realizacji: rozmowa online.

e- mail,
e- dziennik,
Messenger.

ZR11 wspomaganie

Kinga
Kopczyńska

Dostosowywanie zadań do bieżących potrzeb i możliwości ucznia indywidualizacja zajęć przez e-dziennik

e- dziennik
e-mail
telefon

ZR15 wspomaganie

Kinga
Kopczyńska

Indywidualizacja zajęć w zależności od bieżących potrzeb ucznia

e- dziennik
e-mail
telefon

ZR
23

surdopedagog

surdopedagog

ZR26 wspomaganie

Beata Kamińska Kołodzińska

Bieżąca indywidualizacja zajęć, dostosowanie zadań do poziomu wiedzy i
umiejętności uczennicy.

e- dziennik
e-mail
telefon

ZR27 wspomaganie

Beata Kamińska Kołodzińska

Bieżąca indywidualizacja zajęć,dostosowanie zadań do poziomu wiedzy i
umiejętności ucznia.

e- dziennik
e-mail
telefon

ZR28 wspomaganie

Beata
KamińskaKołodzińska

Bieżąca indywidualizacja zajęć,dostosowanie zadań do poziomu wiedzy i
umiejętności ucznia.

e- dziennik
e-mail
telefon

ZR6

Monika
Bryczyńska

Koordynowanie zadań na e-dzienniku, dostosowywanie do możliwości
ucznia. Wzmacnianie samooceny ucznia oraz wspieranie ucznia i rodziców.

Rozmowy
telefoniczne,
SMS, edziennik, e-mail

ZR10 wspomaganie

Anna Zalewska

Bieżąca indywidualizacja zajęć, dostosowanie materiału do możliwości
psychofizycznych ucznia.

e dziennik
telefon

ZR17 wspomaganie

Anna Zalewska

Bieżąca indywidualizacja zajęć, dostosowanie materiału do możliwości
psychofizycznych ucznia.

e dziennik
telefon

ZR16 wspomaganie

Joanna
Żurawska

Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie wymagań do możliwości
ucznia.

telefon,
Messenger

ZR20 wspomaganie

Joanna Żurawska

Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie wymagań do możliwości
ucznia.

telefon,
Messenger

ZR12 wspomaganie

Gabriela
Grzelak

Indywidualizowanie zajęć, dostosowanie materiału do możliwości
psychofizycznych ucznia.

e-dziennik,
telefon

wspomaganie

