Maksymilian W.
Mgr Jolanta Staudt
Witaj Maksiu!

Obejrzyj obrazki. Rodziców proszę o wyjaśnienie, co dzieje się na obrazkach, następnie
odczytanie poniższych zdań. Zadaniem Maksa jest dopasowanie zdań do obrazków.

1. Nie baw się w niebezpiecznych miejscach!
2. Nie oddalaj się od domu!
3. Nie noś klucza na szyi!
4. Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt!

Proszę przeczytać synowi poniższe ostrzeżenia.

Nie chodź nigdzie z nieznajomymi!
Nie bierz prezentów od obcych ludzi!

Życzę Ci Maksiu wspaniałych wakacji!
Sukcesów w przyszłym roku szkolnym!
Bardzo dziękuję Państwu za współpracę i również życzę
udanego wypoczynku. Do zobaczenia!
Pani Jola

Dr Tomasz Fetzki

KIEROWCA TIRA – ZABAWA (UTRWALENIE)

W tę zabawę bawiliśmy się półtora miesiąca temu, ale dziś chciałbym
sprawdzić, na ile Maks pamięta, jak wykonujemy poszczególne czynności, oraz
utrwalić te umiejętności. Lecz przede wszystkim proszę zaobserwować, czy w
porównaniu z początkiem maja można zauważyć postęp:
CZY MAKSYMILIAN WYKONUJE ZADANIA LEPIEJ!
Proszę przygotować zabawkowy samochód – cieżarówkę oraz ok. 10 różnych
małych przedmiotów (łyżka, korek, klucz, ołówek itp.)
Następnie proszę zaproponować Maksowi zabawę w “kierowcę tira”:
- proszę zapytać po kolei: “Gdzie leży łyżka?”, “Gdzie leży korek?” itd., a On
za każdym razem ma odpowiedzieć “TU”, albo, jeśli się uda, niech mówi
“TUTAJ”,
- następnie proszę wymienić nazwę któregoś z przedmiotów i kazać mu włożyć
go do ciężarówki. Proszę go pytać: “Kto kładzie korek do auta?”, On ma
odpowiadać “JA” albo, jeszcze lepiej, “TO JA”. Tak robimy z każdym z
przedmiotów.
- następnie niech “przywiezie towar” do Pani; prosze mu zadać pytanie: “Kto
wiezie korek?”, a On odpowiada: “JA” albo “TO JA” itd., proszę też pytać:
“Czym wieziesz korek?”, a On odpowiada: “AUTO”. Tak robimy z każdym z
przedmiotów.
- później Pani wybiera jakiś przedmiot, i “zawozi” go Maksowi, pytając: :Co
ja wiozę” - On ma odpowiedzieć: “TO”; proszę też pytać: “Kto wiezie
ołówek?”, a On ma odpowiedzieć: “TY” albo “MAMA”,
- następnie powtarzamy zabawę, wożąc po dwa, trzy albo i cztery przedmioty –
tyle, ile Maksymilian jest w stanie zapamiętać i włożyć do samochodu.
Życzę udanej zabawy!

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.
To już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym, w związku z tym życzę Wam - Drodzy Państwo i Waszym
Dzieciom wszystkiego dobrego w okresie wakacji, dużo odpoczynku i ładowania baterii :)
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

Rut Brąś
Temat: Jaką emocję przeżywa osoba na zdjęciu? Strach, obrzydzenie.
1. 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.

2. Poniżej prezentuję proste definicje omawianych powyżej emocji.

OBRZYDZENIE

