
Ostatnie dni przed świętami proponuje kilka ćwiczeń w okresie przedświątecznym i po świętach. 
Proszę czas  zbliżających się ferii wykorzystać  również do powtórzenia aktualnych  ćwiczeń  i 
wcześniej proponowanych w ubiegłych tygodniach.         

W proponowanych ćwiczeniach tak jak w ubiegłym tygodniu ćwiczenia usprawniające narządy 
mowy są również ćwiczenia oddechowe. W tym tygodniu rozpoczęła się nowa pora roku zima . W 
poniższych ćwiczeniach będą również materiały o tej porze roku, ale dominującym tematem są  
oczywiście zbliżające się święta. Propozycje ćwiczeń mogą być realizowane na ekranie komputera 
za pomocą narzędzi w górnym pasku każdej karty lub można je wydrukować. Możliwości 
programowe zależą również od przeglądarki Państwa komputera.
1.Ćwiczenia buzi i języka. Otwieramy program w PDF a tam dwie karty z zadaniami. Wykonujemy 
je tak jak w ubiegłych tygodniach razem najlepiej przed lustrem lub na wprost siebie. Powtarzamy 
każde ćwiczenie kilka razy ,pamiętajmy być wzorem dla uczniów do naśladowania.
2. Ćwiczenia  oddechowe, instrukcja wykonania ćwiczeń na karcie w załączeniu.
3.Karty zima .Na każdej z nich znajdziemy polecenia do  ich wykonania. 
4. Karty - Święta AAC z obrazkami, z którymi kojarzą się nam święta. Obrazki dla uczniów nie 
komunikujących się werbalnie ale nie tylko. Pokazujemy i nazywamy , prosimy pokaż gdzie jest.
a/karty nakrycie do stołu -pokazujemy ,wyjaśniamy -również z symbolami AAC.
5.Pokoloruj bombki, postępuj zgodnie z  poleceniem na karcie ./jeśli jest możliwość wydrukuj 
kartę/.
6.Poniżej znajdziecie Państwo linki do zabaw ,podczas których rozwijamy mowę , pokazujemy 
postacie , nazywamy przedmioty, prosimy o wskazywanie. Ze względu na różne poziomy 
umiejętności komunikacyjnej i obsługi programów komputerowych proszę Rodziców o wsparcie. 
Poniższe linki otwieramy najeżdżając myszką na poniższy link i na klawisz Ctrl.
a/ świąteczne memory, znajdź  takie same przedmioty , nazwij je. Wykonujemy polecenia z 
programu, 



https://view.genial.ly/5fbc97d02d60f90d0753299e/interactive-content-swiateczne-memory-copy 

b/ słuchaj polecenia i wykonuj ćwiczenia. Różne poziomy trudności,  
https://view.genial.ly/5faa9be69bff5f0cee6d4e93/presentation-mikolaj 

c/ udekorujcie choinki ,wysłuchajcie piosenek , 
https://view.genial.ly/5fc93a12523e3f0ce6210cb0/presentation-geniallne-choinki 

d/ wykonujemy polecenia, które znajdują się na każdej karcie. 
https://view.genial.ly/5fd08122185a0d0d977cffce/interactive-content-skrzacie-opowiesci?
fbclid=IwAR1Nk_PERsjviEMl3ZPx8QutyZLqBngB5pOLKkDlirTbeFjkVj-73xikKww 

https://view.genial.ly/5fbc97d02d60f90d0753299e/interactive-content-swiateczne-memory-copy
https://view.genial.ly/5fd08122185a0d0d977cffce/interactive-content-skrzacie-opowiesci?fbclid=IwAR1Nk_PERsjviEMl3ZPx8QutyZLqBngB5pOLKkDlirTbeFjkVj-73xikKww
https://view.genial.ly/5fd08122185a0d0d977cffce/interactive-content-skrzacie-opowiesci?fbclid=IwAR1Nk_PERsjviEMl3ZPx8QutyZLqBngB5pOLKkDlirTbeFjkVj-73xikKww
https://view.genial.ly/5fc93a12523e3f0ce6210cb0/presentation-geniallne-choinki
https://view.genial.ly/5faa9be69bff5f0cee6d4e93/presentation-mikolaj


 



 








































































