Maksymilian W.
Mgr Jolanta Staudt
Witaj Maksiu!

Proszę mamę o odczytanie zdań.
Mama czyta zdanie, a syn wskazuje ilustrację.
Miłej pracy!

1. Maksiu ogląda.
2. Maksiu czyta.
3. Maksiu pomaga mamie.
4. Chłopcy kopią piłkę.
5. Maksiu śpi.

Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

Rut Brąś

Temat: Jaką emocję przeżywa osoba na zdjęciu? Zdziwienie, złość.
Rodzicu, proszę według możliwości dziecka zaprezentować mu pojedynczo poniższe zdjęcia i zadawać pytania
zamieszczone pod fotografiami. Spróbujcie przypomnieć dziecku, jeżeli nie będzie potrafiło samo, sytuacje z
jego życia, w których mogło czuć podobnie, jak osoba ze zdjęcia.

Dr Tomasz Fetzki

BOB BUDOWNICZY” - UTRWALENIE UMIEJĘTNOŚCI
Ze względu na fakt, iż zadania przekazane przeze mnie w zeszłym tygodniu charakteryzują się
dość wysokim stopniem trudności, proszę, aby dziś Maksymilian wykonał te same ćwiczenia,
w celu utrwalenia i rozwiniecia umiejętności.
1. Proszę przygotować dwa identyczne komplety 5 klocków różniących się kolorem i
wielkością (jeśli są to klocki typu “lego”, niech będą dłuższe i krótsze). Następnie proszę
wziąć jeden klocek i położyć obok siebie, a potem poprosić Maksa, by wskazał taki sam
(“Gdzie leży taki klocek?” - “TUTAJ”) i położył obok siebie.
2. Następnie proszę pytać Maksa o kolory i wielkość klocków na dwa sposoby:
- “Gdzie jest żółty klocek?” - “TUTAJ”,
- “Czy to jest długi klocek? - “TAK” albo “NIE”, itp.
3. Potem proszę ułożyć ze swojego kompletu dowolną konstrukcję z trzech klocków i
poprosić Maksa, by ze swoich klocków ułożył taką samą. Następnie powtarzamy
ćwiczenie, ale po chwili, gdy Maksymilian ma możność obejrzenia ułożonej konstrukcji,
zasłaniamy ją (np. kartką albo książką), a chłopiec musi ułożyć swą konstrukcję z
pamięci.
4. Powtarzamy kilkakrotnie ćwiczenie, układając różne trzyklockowe konstrukcje, a
następnie próbujemy zrobić to samo z konstrukcjami z czterech, a nawet pięciu klocków,
jeśli Maks będzie w stanie wykonać zadanie na takim stopniu trudności.
Życzę powodzenia!

