
 

Propozycje zajęć specjalistycznych 11.05.-15.05 

ZR1 socjoterapia Justyna 
Grudzińska 

13.05 i 14.05 
Temat: Szczęście emocja pozytywna na podstawie bajki 
https://youtu.be/6PuTmPYYNXw czy jesteśmy szczęśliwi?- 
rozmowa  przez Messenger 

Messenger 
telefon 

ZR3 surdopedagog Magdalena Lonca Temat: Dyktando online. 
Cel:- wzbogacanie słownictwa, 

 utrwalanie zasad ortografii. 
Pomoc dydaktyczna: platforma Padlet terapia 
surdopedagogiczna klasa 4 

e-mail. 
e-dziennik 

ZR5 rewalidacja Joanna Ołton Temat: Szukanie i odczytywanie informacji zawartych w 
różnych źródłach.  
Cel: Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji  
i porządkowania informacji.  
Zajęcia on-line. 

e-dziennik 
e-mail  
telefon 
Skype  

ZR8 terapia pedagogiczna z 
surdopedagogiem 

Magdalena Lonca Temat: Ćwiczenia w pisaniu tekstów. 
Cel: - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany 
temat  pisemnie. 

 rozwijanie wyobraźni. 
Pomoc dydaktyczna: platforma padlet terapia 
surdopedagogiczna klasa 6 

e-mail, 
e-dziennik, 
messenger. 

ZR14 socjoterapia Justyna Grudzińska 13.05 i 14.05 
Temat: Szczęście emocja pozytywna na podstawie bajki 
https://youtu.be/6PuTmPYYNXw czy jesteśmy szczęśliwi ? 
-rozmowa  przez Messenger 
 

 

Messenger 
telefon 

https://youtu.be/6PuTmPYYNXw
https://pl.padlet.com/lonca1/Bookmarks
https://pl.padlet.com/lonca1/Bookmarks
https://youtu.be/6PuTmPYYNXw


ZR18 socjoterapia Małgorzata Rogulska Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z elementami 
socjoterapii. 
Czytanie ze zrozumieniem - historyjka społeczna. 
Kolejność wykonywania działań - film. 
Ćwiczenie koordynacji oko-ręka. 
Ćwiczenia motoryki małej. 
https://padlet.com/tylko_legia/2a0i511hrbsov8gz 

telefon 
e-dziennik 
e-mail 

ZR19 rewalidacja z elementami 
terapii umiejętności 
społecznych 

Ewa Wysocka Rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych, 
mobilizowanie do pracy, wzmacnianie samooceny ucznia. 
Rozmowa online o bieżących trudnościach.  
Pn.- 11.05, śr. - 13.05   
Koordynowanie zadań na e-dzienniku. Dostosowanie 
materiału do możliwości ucznia. Mobilizowanie ucznia do 
pracy. Wspieranie ucznia i rodziców. 
Codzienne konsultacje z rodzicem.    
 

telefon, 
e- mail, 
Messenger, 
e- dziennik 
 

ZR21 socjoterapia Malwina Kuliś Mój wymarzony dzień. 
 rozmowa n/t ulubionych zajęć i zabaw ucznia. 
 wykonanie plakatu. 

 
Słowniczek emocji i uczuć. 
Cierpliwość. 
 

 definicja 
 opowiadanie 

https://www.superkid.pl/postawy-cierpliwosc-
opowiadanie 

 
Indywidualne konsultacje z uczniem (skype). 
 

telefon, 
e-mail, 
Skype , 
Messenger 

ZR 23 surdopedagog Magdalena Lonca Temat: ćwiczenia w pisaniu tekstów. 
Cel: - umiejętność wypowiadania się na dany temat 

e- mail, 
e- dziennik. 

https://padlet.com/tylko_legia/2a0i511hrbsov8gz
https://www.superkid.pl/postawy-cierpliwosc-opowiadanie
https://www.superkid.pl/postawy-cierpliwosc-opowiadanie


pisemnie, 
 kształtowanie wyobraźni. 

Pomoc dydaktyczna: platforma padlet terapia 
surdopedagogiczna klasa 6 
 

Messenger 

ZR24 zajęcia rozwijające 
umiejętności społeczne i 
komunikacyjne 

Jan  Polański Ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi: 
https://wordwall.net/pl/resource/1199229/%C4%87wiczenie 

e-mail 
e-dziennik 
telefon 

ZR25 zajęcia rozwijające 
umiejętności społeczne i 
komunikacyjne 

Małgorzata Rogulska Rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i 
interpersonalnych w codziennym, wielokrotnym kontakcie z 
uczniem (mobilizowanie, wzmacnianie samooceny, nauka 
komunikacji w praktyce, wzajemna informacja zwrotna, 
skuteczność komunikatu etc.) - dostosowane do bieżących 
potrzeb. 
Film tygodnia: “Wielki Mike” 

telefon 
e-dziennik 
e-mail 

ZR 29 surdopedagog Magdalena Lonca Temat: Ćwiczenia słuchowe. 
Cel: - rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, 

 rozpoznawanie liter, 
 łączenie w pary rymujące się wyrazy. 

Pomoc dydaktyczna: platforma padlet terapia 
surdopedagogiczna klasa 1 

e- dziennik, 
messenger. 

ZR11 wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Dostosowywanie zadań do bieżących potrzeb i możliwości 
ucznia - indywidualizacja zajęć przez e-dziennik 

e-dziennik 
mail 
telefon 

ZR15 wspomaganie Kinga 
Kopczyńska 

Indywidualizacja zajęć w zależności od bieżących potrzeb 
ucznia 

e-dziennik 
mail 
telefon 

ZR26 
 

wspomaganie Beata Kamińska- 
Kołodzińska 

Bieżąca indywidualizacja zajęć,dostosowanie zadań do 
poziomu wiedzy i umiejętności uczennicy. 

e- dziennik 
e-mail 

https://pl.padlet.com/lonca1/Bookmarks
https://wordwall.net/pl/resource/1199229/%C4%87wiczenie
https://pl.padlet.com/lonca1/Bookmarks


telefon 

ZR27 
 

wspomaganie Beata Kamińska- 
Kołodzińska 

Bieżąca indywidualizacja zajęć,dostosowanie zadań do 
poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 

e- dziennik 
e-mail 
telefon 

ZR28 wspomaganie Beata Kamińska- 
Kołodzińska 

Bieżąca indywidualizacja zajęć,dostosowanie zadań do 
poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 

e- dziennik 
e-mail 
telefon 

ZR6 wspomaganie Monika Bryczyńska Koordynowanie zadań na e-dzienniku, dostosowywanie do 
możliwości ucznia. Wzmacnianie samooceny ucznia oraz 
wspieranie ucznia i rodziców.  

Rozmowy 
telefoniczne, 
SMS, e-
dziennik, e-
mail  

ZR6 wspomaganie Anna  Zalewska Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie wymagań 
do możliwości ucznia.  

telefon 
Messenger 

ZR10 wspomaganie Anna Zalewska Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie wymagań 
do możliwości ucznia.  

telefon 
Messenger 

ZR16 wspomaganie Joanna Żurawska Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie wymagań 
do możliwości ucznia.  

telefon 
Messenger 

ZR20 wspomaganie Joanna Żurawska Indywidualizowanie zajęć ucznia, dostosowanie wymagań 
do możliwości ucznia.  

telefon 
Messenger 

 


