Maciej F.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Czytam i liczę sam.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
1. Przeczytaj tekst.

OTO MAMA I TATA. MAMA MA BUTY I SZAL. TATA MA PAS. A TO TIMI I MIMI.

TIMI MA

A MINI MA

.

2. Przepisz tekst do zeszytu.
Oblicz:

2+8= ..........

5+2= ..........

2+2= ..........

2+4= ..........

10+0= ..........

4+6= ..........

5+3= ..........

5+2= ..........

4+3= ..........

1+9= ..........

7+1= ..........

7+2= ..........

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Podskoki raz na prawej, raz na lewej nodze.
2. Przenoszenie wzroku z przedmiotów dalszych na bliższe na komendę rodzica np. popatrz na książkę.
Popatrz na komputer. (komputer jest blisko, książka dalej).
3. Rysowanie w powietrzu obydwoma rękoma naraz kółek, torów kolejowych, ślimaka, trójkąta, ósemki.
4. Masaż pleców, rąk i nóg dziecka piłkami o różnym stopniu sprężystości i zróżnicowanej fakturze
ruchem turlania.
5. Odbijanie balonika w nietypowy sposób: głową, łokciem, nogą.

Mgr Iwona Zając
KOLOROWY SPACER
Drogi Rodzicu! Wybierz się na spacerze swoim dzieckiem .Poproś , aby obserwowało środowisko dookoła siebie. Znajdźcie różne
rzeczy w podanych kolorach i narysujcie je .Miłej zabawy !

Alan B.
Mgr Jolanta Staudt
Witaj Alanku!

Obejrzyj obrazki. Rodziców proszę o wyjaśnienie, co dzieje się na obrazkach, następnie
odczytanie poniższych zdań. Zadaniem syna 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 Alanku wspaniałych wakacji!
Sukcesów w przyszłym roku szkolnym!
Bardzo dziękuję Państwu za współpracę
i również życzę udanego wypoczynku!
Pani Jola

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

Mgr Barbara Góra
Temat: Wakacje- ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, procesy myślowe i sprawność
grafomotoryczną.
Wskazówki dla rodzica:
Zadaniem Alana jest:
a/wskazanie i pokolorowanie tych przedmiotów, które zabieramy na plażę lub basen.

b/ dokończenie po śladzie i pokolorowanie obrazka wakacyjnego

