
 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH 25.05 - 29.05 

ZR1 socjoterapia Justyna  
Grudzińska 

27.05 i 28.05 
Temat: Sposoby na złość  
Pomoce film: https://youtu.be/HDb9HRj_K6c  
Wideo rozmowa  przez Messenger na temat 
złości 

telefon,  
G Suite , 
Messenger 

ZR3 surdopedagog Magdalena 
Lonca 

Temat: Ortografia na wesoło. 
Cel: -utrwalanie zasad ortograficznych. 
Pomoc dydaktyczna: skan krzyżówki oraz tekstu 
z luką. 
Sposób  realizacji: przesyłka materiału na e- 
mail opiekuna. 

E- mail 
E- dziennik. 

ZR5 rewalidacja Joanna  
 
Ołton 

Temat: Wzbogacenie wiadomości o słownikach.  
Cel: Doskonalenie umiejętności sprawnego 
posługiwania się słownikami. 
Pomoce dydaktyczne: słowniki.  
Zajęcia on-line. 

e-dziennik  
e-mail  
telefon  
Skype 

ZR8 terapia 
pedagogiczna z 
surdopedagogiem 

Magdalena  
Lonca 

Czwartek 28.05 i piątek 29.05.2020r. 
Temat: Ćwiczenia słownikowe. Synonimy i 
antonimy. 
Cel: Rozbudowywanie zasobu rozumianych oraz 
używanych słów. 
Pomoc dydaktyczna: skan kart pracy z 
książki                  ,,Ćwiczenia słownikowe". 
Sposób realizacji: rozmowa online poprzez 
Messenger. 

E-dziennik 
Messenger 
e- mail. 

ZR14 socjoterapia Justyna  
Grudzińska 

27.05 i 28.05 
Temat: Sposoby na złość  

telefon, G 
Suite, 

https://youtu.be/HDb9HRj_K6c


Pomoce film: https://youtu.be/HDb9HRj_K6c  
Wideo rozmowa  przez Messenger na temat 
złości 

Messenger 

ZR18 socjoterapia Małgorzata 
Rogulska 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z 
elementami socjoterapii. 
Jednostki czasu. 
Grafy. 
Krzyżówka z ortografią w tle. 
Nowa odsłona Tonego. 
https://padlet.com/tylko_legia/2a0i511hrbsov8gz 

telefon,  
G Suite, 
Messenger 

ZR19 rewalidacja z 
elementami 
terapii 
umiejętności 
społecznych  
 

 

 

wspomaganie 
 

Ewa  
Wysocka 

Środa 27.05.2020r. Zajęcia 
wyrównawcze.   Ćwiczenia pamięci i 
koncentracji uwagi: 
https://wordwall.net/pl/resource/1199229/%C4%
87wiczenie 
Zajęcia stacjonarne- środa godz .9.00-11.00 
 
Dostosowywanie zadań do bieżących potrzeb i 
możliwości ucznia - indywidualizacja zajęć przez 
e-dziennik. konsultacje codziennie 9-13 

e mail,          e 
dziennik 
telefon, 
messenger 

ZR21 socjoterapia Malwina 
Kuliś 

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone 
stacjonarnie Środa godz.9.00-11.00 

 

 

ZR 23 surdopedagog Magdalena  
Lonca 

Środa 27.05.2020r (1h) 
Temat: Ćwiczenia słownikowe- synonimy i 
antonimy. 
Cel: Rozbudowywanie zasobu rozumianych oraz 
używanych słów. 
Pomoc dydaktyczna: skan z książki ,,Ćwiczenia 
słownikowe". 

E- dziennik 
E- mail 
Messenger. 

https://youtu.be/HDb9HRj_K6c
https://padlet.com/tylko_legia/2a0i511hrbsov8gz
https://wordwall.net/pl/resource/1199229/%C4%87wiczenie
https://wordwall.net/pl/resource/1199229/%C4%87wiczenie


Sposób realizacji: rozmowa online poprzez 
Messenger. 
 

ZR24 zajęcia 
rozwijające 
umiejętności 
społeczne i 
komunikacyjne 

Jan  
Polański 

Ćwiczenia matematyczne:  
https://learningapps.org/7348235 

e-mail 
telefon 
e-dziennik 

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: “Klasa pana Tourette’a” 

telefon,  
G Suite, 
Messenger 

ZR29 surdopedagog Magdalena 
Lonca 

Wtorek 26.05 i czwartek 28.05 
Temat:  Ćwiczenia słuchowe. Krzyżówka 
słuchowa   
,, Odgłosy szkoły". 
Cel: - identyfikowanie usłyszanych odgłosów, 

 ćwiczenie pamięci słuchowej, 
 ćwiczenie analizy ì syntezy słuchowej. 

Pomoc dydaktyczna: materiał dźwiękowy oraz 
krzyżówka. 
Sposób  realizacji: rozmowa online poprzez 
Messenger. 

E- mail,  
E- dziennik, 
Messenger. 

ZR6 wspomaganie Monika 
Bryczyńska 

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

Rozmowy 
telefoniczne,  
e-dziennik,  
e-mail  

https://learningapps.org/7348235


ZR10 
 

wspomaganie Anna 
Zalewska 

Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie 
wymagań do możliwości ucznia.  

e dziennik 
telefon 
sms 
lekcje online 

ZR17 
 

wspomaganie Anna 
Zalewska 

Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie 
wymagań do możliwości ucznia.  

e dziennik 
telefon 
sms 
lekcje online 

ZR11 
 

wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Dostosowywanie zadań do bieżących potrzeb i 
możliwości ucznia - indywidualizacja zajęć przez 
e-dziennik 
Zajęcia stacjonarne- środa godz.9.00-10.00  

e- dziennik 
e-mail 
telefon 

ZR12 
 

wspomaganie Gabriela 
Grzelak 

Dostosowanie zadań do możliwości ucznia. 
Bieżąca indywidualizacja zajęć. 

e -dziennik 
telefon 

ZR15 
 

wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Indywidualizacja zajęć w zależności od 
bieżących potrzeb ucznia 

e- dziennik 
e-mail 
telefon 

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 
Kamińska- 
Kołodzińska 

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

 

e- dziennik 
e-mail 
telefon 



ZR16 wspomaganie Joanna  
Żurawska 

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

e- dziennik 
e-mail 
telefon 

ZR20 wspomaganie Joanna 
Żurawska 

Bieżąca indywidualizacja zajęć, dostosowanie 
zadań do poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 
Zajęcia stacjonarne – środa godz.9.00-11.00 
 

e- dziennik 
e-mail 
telefon 

ZR18 
 

wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Dostosowywanie zadań do bieżących potrzeb i 
możliwości ucznia - indywidualizacja zajęć przez 
e-dziennik 
Zajęcia stacjonarne- środa godz.9.00-10.00  

e- dziennik 
e-mail 
telefon 

 


