Maksymilian W.
Mgr Jolanta Staudt
Witaj Maksiu! Przygotowałam Ci trochę trudniejsze zadania. Mamę proszę o

wykonywanie tych i poprzednich ćwiczeń codziennie po kilka minut. Powodzenia.

• Mama głośno czyta nazwy przedmiotów, a Maksymilian pokazuje, które
przedmioty ma w domu.
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•
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•
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• Które, z tych urządzeń masz w domu?
• Mama głośno dzieli sylaby, trzyma syna za rękę i podczas wymawiania
razem stukacie o blat stołu.
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Dr Tomasz Fetzki
BAJKA O TRZECH NIEDŹWIADKACH

1. Proszę obejrzeć z Maksem krótką, cztrominutową bajkę, zapowiadając mu,
by uważał na to, co ogląda, bo potem będziecie na ten temat rozmawiać. Oto
link do tej bajki:
https://www.youtube.com/watch?v=Og1Rn9pflBI

2. Po pierwszym obejrzeniu proszę obejrzeć z chłopcem bajkę po raz drugi, ale
tym razem należy co kilka sekund zatrzymać film i zadawać Maksowi pytania
na dwa sposoby, według wzoru:
a) “Pokaż, gdzie jest domek (duży miś, dziewczynka, łóżko itp.)” - Maks ma
wskazywać palcem i wyraźnie mówić “TU”, albo, jeszcze lepiej “TUTAJ”.
b).”Czy to jest duży miś (owsianka, domek itp.)?” - zadajemy te pytania tak,
by chłopiec czasem mógł odpowiedzieć “TAK”, a czasem “NIE” (niech
wyraźnie wypowiada te słowa).

3. Po obejrzeniu filmu proszę zadawać Maksymilianowi proste pytania
dotyczące treści bajki, np: “Czy do domu przyszła dziewczynka?”, “Czy tam
były trzy misie?”, “Czy dziewczynka zjadła misiom kiełbasę?” itp., tak, by
chłopiec czasem mógł odpowiedzieć “TAK”, a czasem “NIE” (niech wyraźnie
wypowiada te słowa).
Życzę owocnej pracy!

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? Radość, smutek.
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.

