Propozycje specjalistów 1 - 5 czerwca 2020 roku
Agata
Jeziółkowska
Terapeuta SI

Magdalena
Ceckowska
pedagog klas 5-8

1.Trening propriocepcji
https://www.youtube.com/watch?v=8lj1JrTylU8

ZR 1, 11,15,
27, 20, 24, 31

2.Zabawy z balonem
https://www.youtube.com/watch?v=_b8Vvev9O8k

ZR 29

3.Zabawy z piłkami
https://www.youtube.com/watch?v=pIKjn2sm2rU

ZR 29

4.Ćwiczenia koordynacji
https://www.youtube.com/watch?v=Kkoi9UatWv8

ZR 1, 11, 15,
17, 20, 24, 31

1.Wiosna w maseczkach czyli jak odnaleźć energię
do działania?

Klasy 6-8

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/21885wiosna-w-maseczkach-czyli-jak-znalezc-energie-dodzialania
2.Trening uważności zmniejszy lęk przed pandemią.

Klasy 6-8

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/21745trening-uwaznosci-zmniejszy-lek-przed-pandemia
3.Film edukacyjny Kilka słów o emocjach.
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
4.Nie daj się 6- film edukacyjny. Pierwszorzędowa
profilaktyka przemocy i rozpoznawanie przez dzieci
sytuacji niebezpiecznych.
https://www.youtube.com/watch?v=j_0cvchTtNY
5.3 zabawy na Dzień Różnorodności Biologicznej z
WWF
https://www.wwf.pl/aktualnosci/3-zabawy-na-dzienroznorodnosci-biologicznej-zwwf?fbclid=IwAR1yJJzA54jWCa2CKR10qrEYJVifKhg8m
US-354xe7UXkmeh7TQ7m3Ie5ls
Dla rodziców:
Olga Tokarczuk “Księgi Jakubowe”- codziennie 20.50
RMF Classic ( czytają- min.: Danuta Stenka, Wiktor
Zborowski, Agata Kulesza).

Klasy 5-8

Klasy 5-7

https://www.facebook.com/rmfclassic/photos/a.14179142
2529953/4718727188169664/?type=3&theater

Wanda
Rzepczyńska
pedagog 0-4
TU wcześniejsze
Materiały

Oddział przedszkolny
Wysłuchaj uważnie piosenek i powiedz mamie
lub tacie w jakich sytuacjach używa się słów “proszę”
i “dziękuję”.




https://www.youtube.com/watch?v=80Xf_pXcZdg
&list=PLNdiN0MaJhqWCWfe8pY3jDoHHPDdXcq0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IKVmeuMNWi
8&list=PLNdiN0MaJhqWCWfe8pY3jDoHHPDdXcq0&index=2

Klasy 1-3
Poznawaj zasady dobrego wychowania z bliźniakami
Kuba i Bubą- są tu różne zabawne i śmieszne historie.
"Bon czy ton - savoir-vivre dla dzieci" Grzegorz
Kasdepke- audiobook dla dzieci
3 czerwca
Dzień
Savoir- Vivre’u

https://www.youtube.com/watch?v=SX2IOQ5aGXk
Klasy 4
Wysłuchaj uważnie piosenki “Savoir vivre w piosence –
jak zachować się przy stole”
https://www.youtube.com/watch?v=oZk_CH_jCOA&list=P
LNdiN0MaJhqWCWfe8pY3-jDoHHPDdXcq0
następnie spróbuj znaleźć pomyłkę jaką popełniają
dziewczynki w filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=-E5CuzKPOgw
Rodzice
"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały" | audiobook
https://www.youtube.com/watch?v=ICpAELbQ5Aw&pbjrel
oad=10

ZR1

Justyna Pacuła
Terapeuta
pedagogiczny

Zadanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego
Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową na
materiale literowym utrwalające znajomość liter.
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/moza
ics_alphabet.htm?language=english&linkback=..%2F
..%2Feducation%2Falphabet%2Findex.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/moza
ics_alphabet.htm?language=english&linkback=..%2F
..%2Feducation%2Falphabet%2Findex.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/moza
ics_alphabet.htm?language=english&linkback=..%2F
..%2Feducation%2Falphabet%2Findex.htm
Zadanie dla uczniów klas I ( + ZR12, ZR29 )
Ćwiczenia usprawniające dodawanie w zakresie 20.:
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/moza
ics_zero_to_twenty.htm?language=english&linkback
ZR12, ZR29
=../../education/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/moza
ics_zero_to_twenty.htm?language=english&linkback
=../../education/index.htm
Zadanie dla uczniów klas II
Ćwiczenia usprawniające dodawanie.
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/moza
ics_zero_to_twenty.htm?language=english&linkback
=../../education/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/moza
ics_zero_to_twenty.htm?language=english&linkback
=../../education/index.htm
Zadanie dla uczniów klas II – III( + ZR13,
ZR15, ZR17, ZR18, ZR20, ZR21)
Zabawy konstrukcyjne – usprawnianie percepcji
wzrokowej i koncentracji uwagi.
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_pat

ZR13,
ZR15, ZR17
, ZR18,
ZR20, ZR21

terns.htm?language=english&linkback=../../educ
tion/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/redblockescap
e/maze3d_1.htm?language=english&linkback=../../e
ducation/index.htm
Zadanie dla uczniów klas III ( + ZR1, ZR14)
ZR1, ZR14
Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową oraz
umiejętności matematyczne - mnożenie.
https://www.digipuzzle.net/animals/dinos/puzzles/tile
smath.htm?language=english&linkback=../../../educat
ion/index.htm
https://www.digipuzzle.net/animals/dinos/puzzles/tile
smath.htm?language=english&linkback=../../../educat
ion/index.htm
Zadanie dla klasy IV
Ćwiczenia usprawniające dodawanie w zakresie
100
https://www.matzoo.pl/klasa4
https://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-w-pamiecitrzech-liczb_19_234
Zadanie dla klasy V
Ćwiczenia usprawniające dodawanie pisemne.
https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawaniepisemne_25_91
https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-pisemnetrzech-liczb_25_137
Zadanie dla klasy VI
Ćwiczenia usprawniające dodawanie i odejmowanie
pisemne.
https://www.matzoo.pl/klasa6/dodawaniepisemne_30_91
https://www.matzoo.pl/klasa6/odejmowanie-

pisemne_30_92
Zadanie dla uczniów klas VIII ( + ZR 25 )
Ćwiczenia doskonalące znajomość cyfr rzymskich.

ZR25

https://www.matzoo.pl/klasa8/systemy-zapisywanialiczb_72_495
Terapia ręki:
Zadanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
uczniów klas I-III
( + ZR12, ZR16, ZR29 )
Zabawy ruchowe i zajęcia manualne „Papierowa
ryba”
Ćwiczenia ruchowe:
1.

2.

Stań w lekkim rozkroku. Rysuj w powietrzu duże
koła – po 10 razy każdą ręką najpierw w lewą, potem
w prawą stronę.
Zrób 10 pajacyków

3.

„Gra na pianinie” stukaj paluszkami o blat stołu, tak
jakbyś grał na pianinie.

4.

Wyciągnij ręce do góry i wyciągaj, przeciągaj się.
Zajęcia manualne –„Papierowa ryba”.
Przygotuj: kolorowy papier, nożyczki, klej,

Wykonanie:
https://www.youtube.com/watch?v=jvHReQ2Wiww

ZR12, ZR16,
ZR29,

Ewa Skonieczna
Logopeda klas 1
-8

Klasy 1 – 3 (+ ZR 28, ZR 29)

ZR 28, ZR 29

Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka
https://sukcesdziecka.pl/blog/zabawy-stymulujace-rozwojmowy-dzieci/
Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową
dla uczniów klas młodszych.
https://cloud2v.edupage.org/cloud/cw.perc.sluch.pdf?z%3
A2W2C2H315AY458yqMxShrpRM9NywFO4V0Zpfywlu%
2FIQV1k4M0HlHWxAlz3dBqOtc
Różnicowanie głosek podobnie brzmiących opracowanie dotyczy samogłosek (karty pracy)
https://www.arkaprzyszlosci.pl/podstawowka/images/dok
umenty/logopeda/karta_pracy_roznicowanie_glosek_pod
obnie_brzmiacych.pdf
R – rozgrzewka i ćwiczenia artykulacyjne – wyliczanka
Franka
https://autyzmwszkole.com/2017/05/16/r-cwiczeniakartka/
G - ćwiczenia artykulacyjne – sylaby, wyrazy, wyrażenia
https://autyzmwszkole.com/2017/02/07/gloska-g-kartkado-cwiczen/
Klasy 4 - 6 (+ ZR 5, ZR 23, ZR 24, ZR 6, ZR 19)
Jąkanie – jak sobie z nim radzić? Rozmowa z prof.
Katarzyną Węsierską https://www.youtube.com/watch?v=
Jak nauczyć się płynnego mówienia?
http://selfcompany.pl/jak-uczyc-sie-plynnego-mowienia/

ZR 5, ZR 23,
ZR 24, ZR 6,
ZR 19

Jak nauczyć się mówić wyraźnie? Jakie ćwiczenia?
https://www.poradopedia.pl/edukacja/jak-sie-nauczycmowic-wyraznie-jakie-cwiczenia,2394.html
Klasy 6 - 8 (+ ZR 5, ZR 23, ZR 24, ZR 6, ZR 19,
ZR 25)
Teksty i wyrazy na dykcję do samodzielnego ćwiczenia.
http://bordman.pl/blog/wystapienia-publiczne-blog/tekstyi-wyrazy-na-dykcje-do-samodzielnego-cwiczenia/
Alicja
Jesionowska
psycholog
klas 5-8

Film “Ósmoklasiści nie płaczą - recenzja i link do filmu
https://www.filmweb.pl/film/Ósmoklasiści+nie+płaczą2012-672723
https://m.cda.pl/video/5443014c

ZR 5, ZR 23,
ZR 24, ZR 6,
ZR 19, ZR 25

Wykład z Muzeum Powstania Warszawskiego o
warszawskich architektach
https://www.facebook.com/watch/live/?v=6224917516825
81&ref=watch_permalink
Jak nie ulegać presji otoczenia - film z uwagami dla
nastolatków
https://www.youtube.com/watch?v=pvW1MCa87aI
Origami - sposób na relaks, ukojenie emocji, ćwiczenie
koncentracji uwagi
https://pl.pinterest.com/pin/519532506997673080/
https://redro.pl/obraz-instrukcje-krok-po-kroku-jak-zrobicorigami-psa-,61205671
https://pl.pinterest.com/pin/193303008975940771/
Serwus z Muzeum Powstania Warszawskiego - wykład o
gwarze warszawskiej
https://www.facebook.com/171827353929/posts/1015806
4618538930/
Test dotyczący emocji w sytuacjach społecznych
https://wordwall.net/pl/resource/2493294/emocje/sytuacje
-społeczne

Dedykowany
uczniom ZR5,
ZR6 i ZR19

Dla rodziców:
O zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu
https://miastodzieci.pl/czytelnia/smartfony-zmieniaja-namdzieci/
Webinar dla rodziców - domowe zasady ekranowe
2 czerwca, godz. 20.00 - 21.30
https://www.facebook.com/events/644715763053787

Jolanta
Prusińska

1.Bajka logopedyczna “Pranie”
https://www.youtube.com/watch?v=Z0RyNkOP4n4

ZR11, ZR17

1.Gra z głoską “sz”
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloskiszumiace/laczenie-cech-gloska-sz-w-zdaniach/
2. Połączenia wyrazowe z głoską “sz”
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloskiszumiace/polaczenia-wyrazowe-z-gloska-sz-gra/
3. Gra z głoską “z”
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloskidzwieczne/laczenie-cech-gloska-z/
4. Zdania z głoską “s”
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-

ZR17,ZR1,
ZR14

syczace/zdania-z-gloska-s/
5. Gra planszowa z “r”
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloska-r/graplanszowa-z-gloska-r/
6.Zabawa słuchowa - różnicowanie szeregów
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanieglosek/gra-planszowa-roznicowanie-trzech-szeregow/
7. Różnicowanie głosek c-cz
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczeniaartykulacyjne/cwiczenie-kinestezji-artykulacyjnej/

1.Dorosły u logopedy.
https://www.youtube.com/watch?v=Dpu7h7lNa8&feature=youtu.be
2.Czy rotacyzm i seplenienie dziedziczymy po rodzicach?
https://www.youtube.com/watch?v=J8TeBNlodSE
Marzena
Skrzypkowska
logopeda/SI

Izabela Wisznia
Psycholog 0-4

1.Terapia logopedycznahttps://www.youtube.com/watch?v=csvXhytV8EY
Terapia SI- ćwiczenia równoważne
https://www.youtube.com/watch?v=1WzUHG-E5ak
2.
Terapia logopedycznahttps://www.youtube.com/watch?v=kye9JpHx9cE
Terapia SIhttps://www.youtube.com/watch?v=pDIieYJEeoE
3.Terapia logopedyczna- wesoły trening z głoską
(r)https://logopedarybka.pl/wesoly-trening-gloski-r-zbrunem-i-rysiem-cz-1/
4.Terapia SI- ćwiczenia posturalne
https://www.youtube.com/watch?v=iPQ4d3JUF9w
5.Terapia SI- ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia
https://www.youtube.com/watch?v=IWQzH2RIX
1.Piosenka o bezpieczeństwie w Internecie i nie tylko
“Świat realny jest genialny”
https://www.youtube.com/watch?v=SPZzZ-4Xo14
2.Zabawa na symboliczne radzenie sobie ze strachem
“Przestraszony kot”
file:///C:/Users/DOM/Downloads/Przestraszony%20Kotzabawa.pdf
3.Emocjonalno-społeczne bingo
https://drive.google.com/file/d/174vcprAj50pgQTnDc67PY
14Ocq-0b9hk/view?fbclid=IwAR1hYl1QbFkKUtMkzQhHRO1H4uaGCXs4ExNR42DocPNn3AbIU0nYi
g7AAk

ZR12,ZR14,
ZR1,ZR17

Dla rodziców
Dla rodziców
ZR10, ZR12,

ZR 13, ZR19

ZR 16 ZR21

ZR28 ZR18,

ZR27 ZR5

ZR 11, 12, 18,
20, 26, 28

ZR 3, 11, 14,
15, 17, 27

4.Losowanie kart ze zdaniami niedokończonymi
https://wordwall.net/pl/resource/2081549/emocje/d
oko%c5%84cz-zdanie
5.Trening Umiejętności Społecznych. Część 11 i 12
https://www.youtube.com/watch?v=ybjQdYKWCu
g
https://www.youtube.com/watch?v=MdMYjH62rIg

ZR 10, 17, 21,
27
ZR 10, 13, 15,
17, 20, 27, 28

