
 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE -REWALIDACJA-WSPOMAGANIE 15-25.06 

1 ZR1 socjoterapia Justyna  
Grudzińska 

17.06 i 18.06 – Egzamin ósmoklasisty 
24.06 i 25.06 
Wierszyki o wakacjach, video rozmowy na temat bezpiecznych 
zabaw 

telefon, 
Messenger 

2 ZR3 surdopedagog Magdalena 
Lonca 

Temat: Coraz bliżej wakacje. Zabawy interaktywne. Zagadki 
o lecie i wakacjach. 
Cel: 

 Usprawnianie percepcji słuchowej, 
 Wzbogacanie słownictwa. 

Pomoc dydaktyczna: https://www.baamboozle.com/game/29827 
Sposób realizacji: przesłanie materiału na e mail opiekuna. 

e- mail,  
e-dziennik. 

 

ZR5 rewalidacja Joanna Ołton Temat: Utrwalanie skutecznych schematów działań w 
typowych sytuacjach społecznych.  
Cel: Kształtowanie umiejętności modyfikowania zachowań na 
aprobowane społecznie.  
Zajęcia on-line. 

e-dziennik  
e-mail 
telefon  
Skype 

4 ZR8 terapia pedagogiczna z 
surdopedagogiem 

Magdalena 
Lonca 

Temat : Propozycje ćwiczeń interaktywnych. 
Cel: Usprawnianie percepcji poznawczych (słuch, wzrok, 
orientacja przestrzenna, koordynacja wzrokowo- ruchowa) 
Pomoc dydaktyczna: Pomoc dydaktyczna 
Sposób realizacji: video rozmowa poprzez Messenger. 

e-dziennik, 
e-mail, 
Messenger 

5 ZR14 socjoterapia Justyna 
Grudzińska 

17.06 i 18.06 – Egzamin ósmoklasisty 
 
24.06 i 25.06 
Wierszyki o wakacjach, video rozmowy na temat bezpiecznych 
zabaw 

telefon, 
Messenger 

https://www.baamboozle/
https://view.genial.ly/5b0c23ed724fd9668178a78c/interactive-content-interaktywne-wakacje


6 ZR18 socjoterapia Małgorzata 
Rogulska 

  

7 ZR19 rewalidacja z elementami 
terapii umiejętności 
społecznych 
 

 
Wspomaganie 

Ewa Wysocka 16 -17.06.2020 r.- Egzamin ósmoklasisty 
24.06.2020 r zajęcia stacjonarne środa 9.00-11.00 
Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci https://youtu.be/-uNjg_qgrKo  
Co lubię robić w wolnym czasie? 
Bezpieczne wakacje-opowiadanie 
https://youtu.be/cn5pS8xXXFU 
Rozwijanie kompetencji językowych.  
Cele: - Wzbogacanie zasobu słownictwa. - Doskonalenie 
poprawności gramatycznej wypowiedzi ustnych. 
Indywidualizacja zajęć, dostosowanie  zadań do możliwości i 
potrzeb ucznia poprzez e-dziennik. 

e-dziennik 
e-mail, 
telefon, 
Messenger 

8 ZR21 socjoterapia Malwina Kuliś 
  

9 ZR23 surdopedagog Magdalena 
Lonca 

Temat: Propozycje ćwiczeń interaktywnych. 
Cel: - usprawnianie percepcji poznawczych ( słuch, wzrok, 
orientacja przestrzenna). 
Pomoc dydaktyczna: pomoc dydaktyczna 
Sposób realizacji: video rozmowa z uczniem i wysyłka 
materiału  poprzez Messenger. 

E- dziennik,  
E- mail,  
Messenger. 

10 ZR24 zajęcia rozwijające 
umiejętności społeczne i 
komunikacyjne 

Jan Polański 
  

11 ZR25 zajęcia rozwijające 
umiejętności społeczne i 
komunikacyjne 

Małgorzata 
Rogulska 

  

12 ZR29 surdopedagog Magdalena 
Lonca 

Temat: Na plaży. Kojarzenie pojęć- plażowanie. Operacje na 
głoskach- plażowe rebusy. Analiza i synteza słuchowa. 
Słoneczny łańcuch skojarzeń. 

E-mail, 
E- dziennik, 
Messenger. 

https://youtu.be/-uNjg_qgrKo
https://youtu.be/cn5pS8xXXFU
https://youtu.be/cn5pS8xXXFU
https://view.genial.ly/5b0c23ed724fd9668178a78c/interactive-content-interaktywne-wakacje


Cel: - usprawnianie percepcji słuchowej, 
 Wzbogacanie zasobu słownictwa. 

Pomoc dydaktyczna: karta pracy 
Sposób realizacji: video rozmowa z uczniem za pomocą 
Messenger. 

13 ZR6 wspomaganie Monika 
Bryczyńska 

  

14 ZR11 wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Zajęcia stacjonarne z uczniem  
środa godz.10.00-11.00 
Indywidualizacja zajęć, dostosowywanie zadań do potrzeb i 
możliwości ucznia poprzez e-dziennik 

telefon  
e-mail  
e-dziennik 

15 ZR12 wspomaganie Gabriela 
Grzelak 

Indywidualizacja zajęć, dostosowywanie zadań do 
możliwości ucznia. 

e-dziennik, e-
mail, telefon 

16 ZR15 wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Indywidualizacja zajęć, dostosowywanie zadań do potrzeb i 
możliwości ucznia poprzez e-dziennik 

telefon  
e-mail  
e-dziennik 

17 ZR18 wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Zajęcia stacjonarne z uczniem  
środa godz.9.00-10.00 
Indywidualizacja zajęć, dostosowywanie zadań do potrzeb i 
możliwości ucznia poprzez e-dziennik 

 

telefon  
e-mail  
e-dziennik 

18 ZR26 wspomaganie Beata 
Kamińska- 
Kołodzińska 

Bieżąca indywidualizacja oraz dostosowanie  zadań do 
możliwości psychofizycznych i potrzeb uczennicy. 
 

 

telefon  
e-mail  
e-dziennik 

19 ZR27 wspomaganie Beata 
Kamińska- 
Kołodzińska 

Bieżąca indywidualizacja oraz dostosowanie  zadań do 
możliwości psychofizycznych i potrzeb uczenia. 
 

telefon  
e-mail  
e-dziennik 



 

20 ZR28 wspomaganie Beata 
Kamińska- 
Kołodzińska 

Bieżąca indywidualizacja oraz dostosowanie  zadań do 
możliwości psychofizycznych i potrzeb uczenia. 

telefon  
e-mail  
e-dziennik 

21 ZR16 wspomaganie Joanna 
Żurawska 

Bieżąca indywidualizacja oraz dostosowanie  zadań do 
możliwości psychofizycznych i potrzeb uczenia. 

telefon  
e-mail  
e-dziennik  

22 ZR20 wspomaganie Joanna 
Żurawska 

Bieżąca indywidualizacja oraz dostosowanie  zadań do 
możliwości psychofizycznych i potrzeb uczenia. 

telefon  
e-mail  
e-dziennik  

 


