
To ostatni tydzień wspólnych ćwiczeń. Dziękuję za dotychczasową współpracę . Zachęcam do 

wykonywania ćwiczeń w czasie wakacji ,szczególnie tych usprawniających narządy mowy oraz 

oddechowych. Pozdrawiam wszystkich moich uczniów i ich Rodziców . Życzę zdrowych wakacji. 

1.Gimnastyka buzi i języka . ćwiczenia usprawniające narządy mowy na ten tydzień. Proszę dołączyć 

do ćwiczeń również  oddechowe. Proponuje liczenie  w zakresie 10. Robimy wdech i na wydechu 

wymawiamy cyfry po kolei. Rodzic wykonuje liczenie razem z dzieckiem. 

2.Pakiet  wakacyjny:                                                                                                                                                               

-karta wymień nazwy przedmiotów , które zabierzemy pod namiot. 

-karta  co możemy robić nad morzem ,nazwij przedmioty  i czynności . 

-karta co możemy robić na biwaku ,nazwij czynności, 

-karta  znaki zakazu jakie możesz zobaczyć w czasie wakacji. Poproś Rodziców niech wytłumaczą 

Tobie co oznaczają , 

-na dwóch kartach rysunki o czym masz pamiętać w czasie wakacji.  

3.Bezpieczne wakacje -10 kart dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

Przeczytajcie karty z Rodzicami ,rozmawiajcie o swoich wcześniejszych przygodach w czasie wakacji. 

Zaplanujcie czas na te wakacje. Czas na przegląd własnych zdjęć. 

4.Pięć kart dotyczących środków transportu. Wypełnij zgodnie z instrukcjami z na kartach.       Można 

pracować bezpośrednio na kartach , zaznacz używając napisu edytuj i utwórz w górnym pasku, po 

kliknięciu ukarzą się propozycje z których wybierz - napisz. Po wciśnięciu napisz w górnym pasku 

zobaczymy przedmioty do zaznaczania można też wybrać kolor.  Nazwij środki transportu. 

5.Tato lato.                                                                                                                                                                   

-karta 1. Czytamy kartę odpowiadamy na pytanie. Ile gałek lodów ma Ala ? Jakie lubisz lody? 

-karta 2. Sekwencje za pomocą narzędzi w górnym pasku tak jak w ćw. 4 zaznacz jakie powinny być 

kolejne obrazki. Nazwij je. 

-nazwij smaki lodów . spróbuj zachować się tak jak  w lodziarni i spróbuj poprosić o lody np. poproszę  

lody 1 gałkę   czekoladowych ,2 gałki truskawkowych i 3 gałki  jagodowych. 

 6.PDF jak zachować się w górach ważne informacje zapisane symbolami. Przeczytajcie z Rodzicami i 

omówcie . 

7. Prezentacja PDF z symbolami AAC bezpieczne wakacje. Na kolejnych stronach czytamy z dzieckiem 

jak zachować się w różnych sytuacjach  -omawiamy co znaczą :                                                                      

-co robić jak wychodzę z domu,                                                                                                                              

- jak zachować się w czasie burzy,                                                                                                                            

-jak zachować się w czasie jazdy samochodem,                                                                                                             

-co robić kiedy mocno świeci słońce ,                                                                                                                          

-jak zachować się kiedy zaczepia mnie obcy,                                                                                                            

-jak zachować się nad wodą. 



                                             

  

 


















































































